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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Председатель Совета судей общих судов 
Украины Павел ГВОЗДИК: 
«Сегодня орган судейского 
самоуправления не имеет рычагов 
влияния на решения, которые 
принимают другие
ветви власти» � СТР.4

ПЛАНЫ

Финансовый оптимизм.
В гостях у «хозяйственников» глава ГСАУ пообещал 
добавить судьям 1,3 млрд грн.
АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

Конференция судей 
хозяйственных судов не 
ограничилась подведением 
итогов работы совета. Пользуясь 
случаем, глава Государственной 
судебной администрации Руслан 
Кирилюк рассказал о своем 
видении финансирования системы 
правосудия в следующем году. По 
его словам, расходы увеличатся на 
50%, а суды забудут о проблемах с 
оплатой коммунальных платежей. 

Год первый

Прошло уже больше года с тех пор, 
как после судебной реформы был сфор-
мирован новый состав судей ССХС. О 
том, как работал совет в этот период, 
рассказал его председатель Александр 
Удовиченко.

Одной из основных задач ССХС яв-
ляется дача рекомендаций на замещение 
административных должностей. Для того 
чтобы унифицировать этот процесс, «хо-
зяйственники» приняли Положение о ка-
дровом резерве. В соответствии с ним все 
те, кто хочет получить кресло руководи-
теля, сначала должны попасть в резерв, и 
затем уже их кандидатуры будут рассмат-
риваться более детально. Как рассказал 
А.Удовиченко, на сегодня насчитывается 
166 «резервистов».

За время, прошедшее между конфе-
ренциями, ССХС внес в Высший совет 
юстиции 18 представлений на назначение 
председателей судов и 19 рекомендаций 
для заместителей. При этом Высший со-
вет юстиции согласился со всеми канди-
датурами.

Еще одно направление работы сове-
та — изучение организации деятельности 
судов. 15 сентября ССХС принял соответ-
ствующие методические рекомендации, 
создав алгоритм работы на местах. На-

пример, члены органа самоуправления 
изучали вопросы, касающиеся органи-
зационного обеспечения судов, плани-
рования их деятельности, выполнения 
постановлений пленума ВХС и решений 
ССХС, смотрели, как ведется работа по 
изучению судебной практики и т.п. 

В первом полугодии этого года совет 
ознакомился с состоянием дел в 4 местных 
судах: городов Киева и Севастополя, Ива-
но-Франковской и Одесской областей. 
Также была проанализирована работа 
Днепропетровского апелляционного хо-
зяйственного суда. 

После проверок суды получали инфор-
мацию о недостатках в организации их 

работы. Так, в Хозяйственном суде г.Киева 
выявлены случаи несоблюдения графика 
использования залов судебных заседаний, 
что приводило к многочисленным задерж-
кам рассмотрения дел. Севастопольскому 
суду совет рекомендовал организовать 
обучение работников аппарата — изучить 
вопросы применения Хозяйственного 
процессуального кодекса и материалы по 
вопросам делопроизводства. Днепропет-
ровский апелляционный хозсуд члены 
ССХС призвали усилить контроль за ис-
пользованием сотрудниками рабочего 
времени. 
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Вопрос финансового обеспечения поднимался 

на всех трех конференциях судей.

ДИСЦИПЛИНАРКА 

Обремененные 
жалобами 
ТАТЬЯНА КУЛАГИНА 

Очередную порцию жалоб (около 
200) на действия законников 
Высшая квалификационная 
комиссия судей рассматривала 
на заседании, полностью 
посвященном вопросу 
дисциплинарной ответственности. 
В результате в отношении 
37 служителей Фемиды открыты 
дела. А судья Шевченковского 
райсуда г.Киева получила выговор. 

Знакомые фамилии

В жалобах, которые ВККС рассматри-
вала 13 октября, упоминались хорошо 
знакомые фамилии. Так, уже не первый раз 
«квалификационники» решают судьбу Ев-
гения Башмакова из Октябрьского райсуда 
г.Днепропетровска. Комиссия взялась за рас-
смотрение жалоб на него еще 29 сентября. Но 
тогда вопрос о привлечении этого законника 
к дисциплинарной ответственности сняли, 
чтобы дополнительно изучить все обстоя-
тельства. 13 октября «квалификационники» 
продолжили рассматривать претензии к су-
дье и не нашли оснований для возбуждения 
дисциплинарного дела. 

Начиная с апреля добросовестность 
Е.Башмакова проверяют уже третий раз. Как 
сообщал «ЗиБ», 14 апреля этого года ВККС 
объявила ему выговор за слишком долгое 
рассмотрение дела — с 2009 года. Однако 
жалобы на судью продолжали поступать. 
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АНОНСЫ

В КОМИТЕТАХ ВР

ВС идет на поправку
Всего месяц назад проект закона 
№9151, расширяющий полномочия 
Верховного Суда, оказался в парла-
менте, а уже 20 октября последний 
принял в целом. � СТР. 5

ПОЗИЦИЯ

Уличное 
противостояние
Митинги и громкие обвинения не 
помешали бывшему руководителю 
Ровенского городского суда Петру 
Денисюку сохранить должность 
судьи. Правда, вернуться в кресло 
руководителя ему не удалось. � СТР. 6

ИНИЦИАТИВЫ

Кому сбор не писан...
Госучреждения пытаются изба-
виться от обязанности платить за 
судебные процессы. � СТР. 7

ФИНУСЛУГИ

Заемщику на заметку
Семь новых правил, которые нужно 
иметь в виду при оформлении кре-
дита. � СТР. 10

ПРОЦЕДУРА 
В режиме 
банковской тайны
Раскрыть информацию можно лишь 
в случае доказывания органом ГНС 
обстоятельств, делающих невоз-
можной проверку нарушителя на-
логового законодательства. � СТР. 11

МЕРЫ ПРИНУЖДЕНИЯ

Верховенство свободы
Задержание не может быть призна-
но обоснованным, если инкрими-
нируемое человеку деяние на время 
его совершения не признавалось 
законом правонарушением. � СТР. 12

ПРИРОДНАЯ СРЕДА

«Грязный» вопрос
Генеральный прокурор Виктор 
Пшенка отметил, что улучшение 
экологического состояния водных 
ресурсов, качества питьевой воды 
и предотвращение загрязнения 
подземных вод Президент опреде-
лил ключевой задачей политики 
национальной безопасности во 
внутренней сфере. � СТР. 14

«ГАЗОВОЕ ДЕЛО»
Кризис с превышением 
власти
«Превышая предоставленные права 
и служебные полномочия, осознавая 
противоправность своих действий, 
дала указания о подписании контр-
актов на экономически невыгодных 
и неприемлемых для Украины усло-
виях». � СТР. 17

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ 

На каких основаниях 
решения Высшего совета 
юстиции чаще всего 
признаются незаконными 
и скольким судьям, 
уволенным за нарушение 
присяги, удалось вернуть 
мантию — в интервью 
«ЗиБ» рассказала начальник 
отдела правовой экспертизы 
и представительства 
Высшего совета юстиции в 
судах Наталия СУХОВА. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Оправдатель-
ный уклон
ЛЕВ СЕМИШОЦКИЙ

Заявления отдельных 
представителей Запада, 
связывающих наличие 
верховенства права в Украине с 
освобождением из тюрьмы Юлии 
Тимошенко и ее обязательным 
участием в будущих парламентских 
выборах, уменьшают возможность 
компромисса между властью 
и оппозицией. Фактически 
единственный путь для того, 
чтобы удовлетворить и Европу, 
и собственную Конституцию, — 
декриминализация служебных 
преступлений. Ведь глава 
государства наотрез отказался 
оказывать давление на правосудие, 
чтобы апелляционная инстанция 
приняла вердикт, отличающийся 
от решения Печерского райсуда 
г.Киева.

Европейская благодарность

Рвение, с которым европейские поли-
тики и СМИ давали и дают оценки укра-
инской Фемиде после оглашения пригово-
ра по «газовому делу», свидетельствует о 
том, что с текстом документа они, скорее 
всего, знакомы со слов представителей 
оппозиции. Хотя его анализ (см. стр.17. — 
Прим. ред.) должен был бы натолкнуть их 
на несколько иные выводы. 

Например, в январе 2009 года именно 
Европа была заинтересована в подписании 
договора между НАК «Нафтогаз України» и 
ОАО «Газпром». Любой ценой. Для Украины, 
конечно. Контракты других стран не пере-
сматривались, поэтому главным для них 
было возобновление поставок и сохранение 
платы за транзит голубого топлива по укра-
инскому газопроводу. 

Если верить показаниям свидетелей 
по делу, с этой задачей Ю.Тимошенко спра-
вилась. Дома европейцев не остыли, став-
ка за транзит осталась на прежнем уровне, 
поэтому и цена на газ для европейских по-
требителей не повысилась. И благодарная 
Европа, похоже, этого не забыла. 

Через 3 года экономический эффект 
от такого выхода из кризиса был оценен 
экспертами в 1,5 млрд грн. убытков для 
нашего госбюджета. Кроме того, МВФ тре-
бует, чтобы украинцы платили за газ по 
рыночной цене. Однако они и так платят ее 
именно по тем контрактам, которые были 
подписаны в Москве. В частности, как со-
ставляющую цен на продукты, прямо за-
висящих от стоимости голубого топлива 
для предприятий-производителей. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЯРОСЛАВ ФЕДОРЧУК
22 октября, 75 лет

Председатель подкомитета Комитета ВР по 
вопросам культуры и духовности, предста-
витель фракции БЮТ — «Батьківщина», 
народный депутат IV—VI созывов.

НИКОЛАЙ КРАВЧЕНКО
24 октября, 66 лет

Первый заместитель председателя Ко-
митета ВР по вопросам промышленной 
и регуляторной политики и предприни-
мательства, представитель фракции КПУ, 
народный депутат III—VI созывов.

БОРИС КОЛЕСНИКОВ
25 октября, 49 лет

Вице-премьер-министр — министр 
инфраструктуры.

АЛЕКСАНДР КЕМЕНЯШ
25 октября, 46 лет

Член Комитета ВР по вопросам экологической 
политики, природопользования и ликвида-
ции последствий Чернобыльской катастрофы, 
представитель фракции БЮТ — «Батьківщина», 
народный депутат IV—VI созывов.

АНАТОЛИЙ ГРИЦЕНКО
25 октября, 54 года

Председатель Комитета ВР по вопросам 
национальной безопасности и обороны, 
представитель фракции блока «НУНС», 
народный депутат VI созыва.

ОЛЕГ ЗАРУБИНСКИЙ
26 октября, 48 лет

Председатель Комитета ВР по вопросам 
прав человека, национальных меньшинств 
и межнациональных отношений, заме-
ститель председателя фракции Народной 
партии, народный депутат III, IV, VI созывов.

НИКОЛАЙ ШЕРШУН
26 октября, 60 лет

Первый заместитель председателя Коми-
тета ВР по вопросам экологической поли-
тики, природопользования и ликвидации 
последствий Чернобыльской катастрофы, 
представитель фракции Народной пар-
тии, народный депутат IV и VI созывов.

КОНСТАНТИН 
ГРИЩЕНКО
28 октября, 58 лет

Министр иностранных дел.

ВЯЧЕСЛАВ БОГУСЛАЕВ
28 октября, 73 года 

Заместитель председателя Комитета ВР по 
вопросам национальной безопасности и 
обороны, представитель фракции Партии 
регионов, народный депутат V и VI созывов.

В ФОКУСЕ

Встречи c «газовым» подтекстом.
ЕС толкает Украину в объятия России?

ЮЛИЯ ГАЙДАЙ

На этой неделе состоялись сразу 
две встречи на высшем уровне в 
формате Украина — Россия. Сначала 
на Донецком межрегиональном 
экономическом форуме пообщались 
Виктор Янукович и Дмитрий 
Медведев, а на следующий день в 
Санкт-Петербурге после заседания 
глав правительств государств — 
участников СНГ — Николай Азаров 
и Владимир Путин. Создается 
впечатление, что Киев вынужден 
повернуться в сторону Москвы, 
отношения с которой на фоне 
«газовых разборок» в последнее 
время слегка остыли. 

Санкт-Петербург — Донецк: 
два на два

Две украинско-российские встречи 
на высшем уровне наводят на мысль, что 
после некоторого охлаждения на «газо-
вой» почве отношения стран наконец-
то потеплели. Создается впечатление, 
что и украинская, и российская сторона 
пытались сглаживать острые углы и из-
бегать резких формулировок. Скажем, 
скользкий вопрос о «деле Тимошенко» 
и в Донецке, и в Санкт-Петербурге ста-
рательно обходили стороной, несмотря 
на попытки журналистов разговорить 
президентов и премьеров. Скажем, на 
вопрос, обсуждалась ли на встрече с 
В.Путиным тема «дела «ЕЭСУ», Н.Азаров 
ответил: «Она (эта тема. — Прим. ред.) 
диссонирует с вопросами развития на-
ших двусторонних отношений. Если мы 
заинтересованы наши отношения за-
гнать в тупик, можно обсуждать эту тему. 
Если мы заинтересованы в развитии на-
ших отношений, то по своей инициативе 
я эту тему поднимать не собираюсь». 

Естественно, многие ожидали, что на 
украинско-российских встречах будет об-
суждаться «газовый» вопрос. Но их ждало 
разочарование — публично о газе почти 
не говорили. И тем не менее Н.Азаров 
после беседы с В.Путиным был настроен 
оптимистично и заявил, что компромисс 
по пересмотру газовых соглашений между 
Украиной и Россией в ближайшие дни 
будет найден: «Те переговоры, которые 
проводились на уровне президентов, на 
уровне наших руководителей топливно-
энергетического комплекса, свидетель-
ствуют об этом. Вчера премьер-министр 
В.Путин подтвердил, что они близки к за-
вершению, что практически уже остались, 
скажем, считанные дни до того момента, 
когда мы сможем достичь компромиссных 
решений».

Н.Азаров отметил, что в целом пе-
реговоры с премьер-министром РФ 
прошли достаточно конструктивно и 
есть надежда на решение целого ряда 
вопросов, касающихся двустороннего 
сотрудничества, в частности в космиче-
ской и авиационной отраслях, окончания 
строительства 3-го и 4-го энергоблоков 
Хмельницкой АЭС.

На итоговой конференции Д.Мед-
ведева и В.Януковича газовую тему 
затронули лишь вскользь. Оба прези-
дента сошлись в том, что нужно строго 
«выполнять договоры», а менять их 
базу, как выразился Д.Медведев, можно 
только, «если стороны об этом догово-
рились», очевидно, намекая, что ника-
кие уголовные дела и суды не смогут 
изменить условий газового контракта. 
Тем не менее слова президента РФ о том, 
что «перед профильными российским 
и украинским ведомствами поставлена 
задача выработать новую схему газо-
вого сотрудничества», звучали обнаде-
живающе. Этой работой «за кулисами» 
пресс-конференции занимались члены 
российской и украинской делегаций во 
главе с руководителем «Газпрома» Алек-
сеем Миллером и министром энергетики 
и угольной промышленности Украины 
Юрием Бойко. 

Так что, похоже, шанс, что газовые 
договоренности все-таки могут быть 
пересмотрены, существует. 

Утром — консорциум, вечером — 
новый договор?

Какую же цену придется заплатить 
Киеву за пересмотр газовых догово-

ренностей? После того как В.Янукович 
перестал исключать возможность при-
соединения к Таможенному союзу и 
весьма благожелательно высказался по 
поводу этой идеи на форуме в Донецке, 
часть экспертов сделали вывод, что 
такой платой может стать вступление 
Украины в ТС. Директор Центра конф-
ликтологии М.Погребинский придер-
живается на этот счет иного мнения. 
«Я считаю, что Таможенный союз —
это абсолютно автономная тема, не 
имеющая отношения к газу. И пока нет 
никакой информации, которую можно 
было бы интерпретировать в пользу 
этой версии», — заявил он «ЗиБ». 

Более реалистичный вариант — соз-
дание газового консорциума с участи-
ем РФ в обмен на изменение условий 
поставки газа. Именно это предлагал 
на встрече с Д.Медведевым 24 сентяб-
ря текущего года В.Янукович. После 
этого Н.Азаров отметил: договорен-
ности с Россией по газовому вопросу 
достигнуты, Москва дала согласие на 
пересмотр газового контракта и вхож-
дение в состав трехстороннего консор-
циума по управлению украинской га-
зотранспортной системой. Упомянули 
вскользь о консорциуме и на последней 
пресс-конференции Д.Медведева и 
В.Путина. 

Встречи в Санкт-Петербурге и До-
нецке, возможно, проходили бы не в 
столь благостной атмосфере, если бы 
накануне ЕС не отложил на неопре-
деленное время визит В.Януковича в 
Брюссель. По словам официального 
представителя Европейской комис-
сии Пиа Хансен, «принято решение 

перенес ти этот визит на более удобный 
момент наших двухсторонних отноше-
ний». Считается, что катализатором ох-
лаждения стало «дело Тимошенко». По-
хоже, в этом вопросе решили проявить 
принципиальность и ЕС, и В.Янукович. 
Президент не захотел в угоду европей-
цам перекраивать законы, Евросоюз 
т оже р е ш и л п р оде монс т ри р ов ат ь 
жесткость и неуступчивость. Такое 
ощущение, что кто-то кидает Украину 
в крепкие «братские» объятия России, 
руководство которой после ссоры Киева 
с Брюсселем стало куда дружелюбней к 
юго-западному соседу.

Правда, В.Янукович допускает, что 
компромисс так и не будет найден. 
Накануне встречи с российским пре-
зидентом на саммите он заявил о воз-
можном увеличении тарифов на газ 
для теплокоммунэнерго в случае, если 
успех на переговорах с Россией не будет 
достигнут. �

ПЕРЕВОД СТРЕЛОК

А солнце всходит и заходит…
Парламент передумал оставлять Украину в «лете»

РОМАН ЧИМНЫЙ

Не прошло и месяца с момента 
отмены перехода на зимнее 
время, как народные депутаты 
передумали и решили вернуться 
к этому вопросу, но уже более 
подготовленными. И с правовой, 
и с экономической, и медицинской 
позиций. 

Суверенитет по времени

В июле 1990 года, когда Советский 
Союз накрыла волна суверенитетов, 
Верховный Совет УССР сделал шаг к не-
зависимости от Москвы — во времени. 
На территории Украины стало действо-
вать киевское время, отличавшееся от 
московского на один час. Таким образом 
на территории Украины было фактически 
отменено так называемое декретное вре-
мя, установленное еще на заре советской 
власти, в 1919 году. 

Но от летнего времени мы не отказа-
лись. Считалось, что сезонный перевод 
стрелок помогает серьезно экономить 
энергоресурсы. Точнее, в последний 
год существования СССР часы все же не 
переводили, но затем сначала Россия, а 
за ней и Украина вернулись к летнему 
времени. 

За 20 лет с периодичностью в полгода 
ученые, медики, журналисты да и простые 
граждане разных стран спорили о целе-
сообразности смены жизненного ритма. 
И государства одно за другим стали от-
менять переход на летнее время: Эстония, 
Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, 
Казахстан… В свою очередь Россия в этом 
году отменила переход на зимнее время. 

В конце сентября Украина решила по-
следовать ее примеру и остаться с летним 
(а значит и с ленинским декретным) вре-
менем. Это означало, что 30 октября, когда 
вся Европа вернется к зимнему времени, 
разница между Киевом и, скажем, Варша-
вой составила бы 2 часа, а с Москвой — все 
тот же час… 

Такое расхождение не допускало 
возможности выбрать «золотую» равно-
удаленность во времени, что и стало при-
чиной горячих дискуссий в парламенте 
18 октября, в которых смешались и эконо-
мика, и политика, и здоровье украинцев.

Без рассвета и заката

С экономической стороной вопроса 
разобраться было сложнее всего. Как в 
пользу летнего времени, так и за его от-
мену приводились весьма весомые ар-
гументы. В переходе же на зимнее время 
увидели и политический аспект «удале-
ния» от Москвы, причем как раз в день 
визита президента РФ в Донецк.

Пожалуй, главный аргумент, кото-
рый с третьей попытки подействовал на 
большинство законодателей, — поздний 
восход солнца на западе страны и ранний 
закат на востоке. Так, зимой, например, на 
Донбассе просыпаться было бы легче, но 
и темнело бы непривычно рано. Жители 
же Ужгорода на работу и в школу шли 

бы до рассвета, а возвращались бы уже 
после заката. Местных депутатов такая 
перспектива настолько не радовала, что 
они в едином порыве проголосовали 
за изменение режима работы — на час 
позже Киева. У такого прецедента могли 
появиться последователи и в других за-
падных регионах. Причем свою роль уже 
сыграла бы политика.

Да и юридическая чистота отмены ста-
рых постановлений таким же по уровню 
актом вызывала сомнения у экспертов. 
По мнению депутатов, ст.92 Конституции 
обязывает регулировать вопросы време-
ни исключительно на законодательном 
уровне. Поэтому, отменяя свое же поста-
новление от 20.09.2011, парламент поручил 
Кабмину подготовить соответствующий 
проект закона, в котором и изложить свои 
аргументы и расчеты того, по какому же 
времени нам жить. 

Таким образом, через неделю мы 
переведем стрелки на час назад. Вместе с 
Европой. А вот в последний ли раз — по-
кажет время… �

РЕКОМЕНДАЦИИ

Политика — для «бессрочных»
Венецианская комиссия 
рекомендует установить 
законодательные ограничения 
на рассмотрение политических 
дел судьями, назначенными 
впервые. Однако для этого, 
по мнению специалистов, 
необходимо внести изменения 
в Основной Закон.

В заключении о проекте изменений 
в закон «О судоустройстве и статусе 
судей», обнародованном на прошлой 
неделе, эксперты соглашаются, что 
отдельные рекоменда ции, которые 
комиссия считает важными для даль-

нейшего утверждения независимости 
украинской судебной системы, не могут 
быть приняты во внимание, поскольку 
требуют внесения изменений в Кон-
ституцию. В частности, это касается 
привлечения парламента к процессу 
избрания и увольнения судей. Ведь во 
время 5-летнего срока, на который слу-
жителя Фемиды назначает Президент, 
«судьи имеют меньше возможностей 
быть независимыми от политической 
власти, как исполнительной, так и за-
конодательной».

Учитывая это, эксперты советуют 
предусмотреть в процессуальном за-
конодательстве, что судью во время 

«испытательного срока» (по определе-
нию самой Венецианской комиссии) не 
должны назначать рассматривать дела 
«с существенными политическими по-
следствиями».

Однако, по мнению у краинских 
специалистов, учесть такую рекомен-
дацию невозможно без внесения из-
менений в Конституцию, поскольку 
Основной Закон не ограничивает про-
цессуальный статус судьи в зависимо-
сти от того, назначен он на 5 лет или 
избран бессрочно. Возникнет и проб-
лема с законодательным определением 
понятия «существенные политические 
последствия». Кроме того, в некоторых 

местных судах может не оказаться су-
дей, избранных бессрочно, что заставит 
искусственно менять территориальную 
подсудность отдельных дел, а это в 
свою очередь станет причиной жалоб 
сторон процесса на необъективность 
выбора другого суда.

В то же время эксперты отмечают, 
что в проекте учтены некоторые реко-
мендации, данные комиссией раньше. 
В частности, о восстановлении пози-
ций Верховного Суда как наивысшего 
органа в системе судов общей юрис-
дикции, а также о наложении дисцип-
линарных взысканий и увольнении 
судей. �

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

«Упрощенцы» 
будут платить 
меньше
С целью совершенствования 
упрощенной системы 
налогообложения народные 
избранники внесли изменения в 
Налоговый кодекс и ряд законов, 
благодаря чему увеличился 
допустимый объем оборота для 
всех категорий предпринимателей-
«упрощенцев», при этом 
сумма уплачиваемого налога 
уменьшается вдвое. 

В частности, принятый парламентом 
закон «О внесении изменений в Налого-
вый кодекс Украины и некоторые другие 
законодательные акты Украины относи-
тельно упрощенной системы налогоо-
бложения, учета и отчетности» (№8521) 
преду сматривает, что предприниматель-
ской деятельностью по упрощенной си-
стеме налогообложения могут заниматься 
представители малого и среднего бизнеса 
4 групп. 

Так, к первой группе относятся пред-
приниматели с объемом дохода до 150 тыс. 
грн., которые занимаются торговлей на 
рынках и предоставлением бытовых услуг, 
не имеют наемных работников и платят 
налог в сумме от 10 до 100 грн. в месяц. 

Ко второй группе предпринимателей, 
к которым применяется упрощенная си-
стема, относятся физические лица, кото-
рые имеют объем дохода 1 млн грн. и право 
нанимать 10 лиц, и платят от 20 до 200 грн. 
единого налога в зависимости от того, ка-
кое решение примет местный совет. 

Третья группа — физические лица, у 
которых капиталооборот составляет до 
3 млн грн. в месяц, они имеют право нани-
мать до 20 работников и платят налог в раз-
мере 3% с учетом НДС или 5% без учета НДС.

К четвертой группе относятся юри-
дические лица, которые имеют ежеме-
сячный оборот 5 млн грн. и у которых до 
50 работников. Эта группа платит единый 
налог в размере 3% с учетом НДС или 5% 
без учета НДС. �

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВИТАЛИЙ БАЛА, 
директор Агентства 
моделирования 
ситуаций:

 — Если Премьер-министр делает за-
явление о том, что переговоры близки 
к завершению, у него, наверное, есть 
для этого какие-то основания. Мы смо-
жем судить об этом позже. По моему 
мнению, решить «газовый» вопрос 
пока нереально, поскольку он слишком 
политизирован, и комплекс моментов, 
связанных с политикой, мешает решать 
его в экономической плоскости. 

МИХАИЛ 
ПОГРЕБИНСКИЙ, 
директор Центра 
конфликтологии:

— Лично я не могу после этих встреч 
сделать вывод, что украинское 
руководство разворачивает вектор 
интеграции в сторону России. Да, 
европейцы в довольно оскорби-
тельном тоне требовали от Украины 
каких-то действий в отношении 
Тимошенко. Но это не значит, что 
приоритеты кардинально измени-
лись. Мое мнение: Украина обречена 
сидеть на двух стульях, и ей нельзя 
ссориться ни с Европой, ни с Россией, 
надо искать компромиссные реше-
ния, которые устроят и тех и других. 
И, я думаю, это понимает и украин-
ское руководство.

Похоже, оба президента настроены на сближение.

2 новости и комментарии



НЕСЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Неуловимый М.
Главный свидетель и главный подозреваемый в «кассетном скандале» 
улетел в США. Но обещал вернуться
ВАСИЛИЙ КОЛИШНЫЙ

С выходом на экраны первых 
вестернов появился и анекдот о 
Неуловимом Джо, которого никто 
и не ловил по причине отсутствия 
в этом надобности. Бывший 
охранник Президента, наоборот, 
нужен многим, но не всем здесь, в 
Украине. Некоторые предпочли бы 
видеть его где-нибудь подальше, 
за океаном например. Иначе 
Николай Мельниченко вряд ли 
смог бы выехать за пределы 
Родины…

Беги, майор, беги…

Бывшему сотруднику госохраны не 
впервой неожиданно покидать террито-
рию Украины и «всплывать» где-то на 
Западе. По версии самого Н.Мельниченко 
(озвученной его адвокатом Николаем 
Недилько), он предпочел обезопасить 
свою жизнь, поэтому решил находиться 
подальше от украинских реалий, чтобы 
выступить главным свидетелем по «делу 
Кучмы». Якобы беглецу стало известно о 
готовящемся на него покушении.

По другой версии, которая появилась 
в печати, побег за границу может быть 
связан со вступлением в силу решения Пе-
черского районного суда г.Киева, которым 
в июне этого года фактически возобновле-
но уголовное дело против Н.Мельниченко 
по обвинениям в «превышении власти и 
служебных полномочий, разглашении го-
сударственной тайны и подделке докумен-
тов». Косвенно он это и сам подтверждает, 
называя СИЗО в качестве одного из мест, 
где его жизнь будет подвергаться риску. 

Так или иначе, но после того, как 
Апелляционный суд г.Киева оставил в 
силе решение суда первой инстанции, 
Генеральная прокуратура обязана продол-
жить расследование и выяснить, с какой 
целью была организованная прослушка 
Президента, кто, кроме Н.Мельниченко, 
знал об этом и о многом другом. И главное: 
что из записанного на пленках не связано 
с убийством Георгия Гонгадзе, а содержало 
государственную тайну и не может быть 
оправдано «крайней необходимостью», 
которой оправдывался сам факт записей. 
Но без подозреваемого сделать это гораздо 
сложнее. 

Тем не менее Н.Мельниченко ухо-
дит и от наружного наблюдения (как 
потенциа льный обвин яемый) и от 
охраны «Альфы» — спецподразделения 

СБУ (как главный свидетель)... Хотя он 
не производит впечатления такого себе 
украинского Джеймса Бонда. Разве что 
напоминает персонажа британского 
комика Роуэна Аткинсона, очищаю-
щего секретную службу ее величества 
от предателей. С той поправкой, что 
Джонни Инглишу сопутствует удача 
(по принципу, что новичкам всегда ве-
зет), а Н.Мельниченко ее создают некие 
могущественные покровители.

Возможно, двойной статус и сыграл 
на руку бывшему охраннику Леонида 
Кучмы. Хотя очевидно, что квалификация 
преступлений, в причастности к которым 
подозревается Н.Мельниченко, обязывала 
следствие быть к нему повнимательнее. 
Тем более что, как отмечают эксперты, 
«реанимация» постановления ГПУ о воз-
буждении уголовного дела возобновила 
и санкцию суда о розыске и задержании 
бывшего сотрудника госохраны. 

Однако вместо того, чтобы задер-
жать подозреваемого, «очень вы соко-
поставленные силовики», по словам 
адвоката, предложили Н.Мельниченко 
паспорт, чтобы тот уехал. От чужого до-
кумента бывший охранник благоразумно 
отказался. Чтобы не задержали на границе 
с фальшивым паспортом. Скорее всего, 
воспользовался, как и в 2000 году, своим, 
тоже не оригинальным — на имя чешско-
го гражданина. И уже из Праги перелетел 
в США. Хотя и в этом случае с трудом 

верится, что границы он пересекал без 
помощи сверху. 

Дорогие секреты

Улетел так улетел. Разумеется, нашей 
Службе безопасности было бы интересно 
узнать, по каким каналам важные свиде-
тели и подозреваемые могут без проблем 
исчезнуть из поля зрения правоохрани-
телей. А также понять, с какой действи-
тельно целью Н.Мельниченко выехал за 
границу.

Если отбросить версию о готовя-
щемся покушении (в конце концов, 
экс-майор прожил в Киеве не один год 
и без эксцессов, которые можно было 
бы отнести к разряду представляющих 
опасность для жизни), то возможны два 
варианта. Первый — защита от украин-
ского правосудия. В том числе от допроса 
по «делу Пукача», в ходе которого так или 
иначе Н.Мельниченко должен дать пока-
зания, которые впоследствии могут быть 
использованы и против него. А чтобы 
подтвердить свои слова, нужно было бы 
предоставить суду оригиналы записей. 
Возможно, именно такой сценарий «по-
кушения» стал опасен для бывшего со-
трудника спецслужбы.

Из первого варианта вытекает и 
второй: официальной работы нет, а 
средства для существования нужны. За 
10 лет новые источники дохода (кроме 

самих пленок) у Н.Мельниченко вряд 
ли появились. В Киеве он вел весьма 
скромный образ жизни, хотя, по его 
же словам, имел счет в швейцарском 
банке, на который от заказчиков убий-
ства Г.Гонгадзе ему якобы перечислили 
$1 млн отступных. 

В прессе появлялись сообщения о 
том, что от Фонда гражданских свобод 
Бориса Березовского Н.Мельниченко по-
лучил в качестве спонсорской поддержки 
$50 тыс. Бывший сотрудник Федеральной 
службы безопасности России Александр 
Литвиненко, которого называли посред-
ником между опальными олигархом и ма-
йором, не исключал, что бывший охран-
ник Президента мог неплохо заработать 
на информации, передав ее российским 
спецслужбам. Лет 6 назад в прессу про-
сочилась информация о якобы проходив-
ших переговорах между Н.Мельниченко 
со товарищи и представителями Леонида 
Кучмы о выкупе пленок за $100 млн. Эта 
сделка не состоялась. Но не исключено, 
что были и другие желающие послушать, 
о чем говорилось в президентском ка-
бинете. И бывший охранник время от 
времени публично заявлял о ценности 
информации, не связанной с убийством 
журналиста.

Не будем утверждать, что отрывки 
некоторых бесед передавались в СМИ 
не безвозмездно, но их содержание было 
направлено явно не на доказательство 
причастности Л.Кучмы к заказному убий-
ству. Например, доклады руководства СБУ 
главе государства. 

Источник гостайн

Даже неискушенному читателю эти 
расшифровки вполне заменят шпионский 
детектив. Что уж говорить о маститых 
представителях спецслужб. 

Бывший заместитель Генпрокурора 
Николай Обиход в своем блоге на сайте 
«Украинской правды» вспоминает, как 
в 2004 году Н.Мельниченко в интервью 
Reuters заявил, что «ценный для контр-
разведки Украины источник, который 
предоставляет информацию из США, ра-
ботает в ЦРУ», подтвердив это отрывком 
из разговора Игоря Смешко с Л.Кучмой: 
«Она — чиновник из ЦРУ. Главным об-
разом она просматривает доклады ЦРУ с 
оценкой ситуации в Украине и мнением 
о высших политических лицах…» Чи-
татель может сам определить, сколько 
нужно времени контрразведчикам-про-
фессионалам, чтобы по таким приметам 
вычислить «крота».

«Проговаривались» и более опытные 
товарищи бывшего охранника. Тот же 
А.Литвиненко демонстрировал осведом-
ленность в содержании бесед в прези-
дентском кабинете, касавшихся агентур-
ной сети украинской разведки. А ведь, 
по словам Н.Обихода, подобные отчеты 
относятся к категории документов с гри-
фом «совершенно секретно». Тем не менее 
Н.Мельниченко из этой информации се-
крета не делал, что, по мнению бывшего 
замгенпрокурора, может квалифициро-
ваться как «разглашение государствен-
ной тайны, за которым может стоять и 
государственная измена».

Правда, А.Литвиненко — опытного 
разведчика — давно нет в живых, а 
бывший охранник здравствует и поныне. 
Остается понять: кто все это время опе-
кает последнего и у кого сейчас хранятся 
оригиналы пленок?

Тот же Н.Обиход допускает, что снача-
ла могли быть пленки, а затем — убийство 
Г.Гонгадзе, а не наоборот. А значит, есть 
люди, которые были заинтересованы в 
том, чтобы с помощью Н.Мельниченко 
получить дивиденды от неудавшейся в 
2000 году акции по смещению Л.Кучмы 
с поста Президента. Прежде всего они-
то и не хотели бы, чтобы по «делу Пука-
ча» свидетельствовал Н.Мельниченко, 
который вольно или невольно мог задать 
следствию нужное направление. Нервы-
то у него не железные. Но и избавиться от 
опасного свидетеля не могут, поскольку 
тот не настолько глуп, чтобы расстаться 
с самой надежной и ценной «охраной» — 
пленками. 

Еще в 2006 году один из нардепов 
высказал предположение, что сами запи-
си хранятся где-то в США. Именно туда 
Н.Мельниченко выехал после неудачной 
попытки зарегистрироваться кандидатом 
в депутаты, а по возвращении предоста-
вил два диска временной следственной 
комиссии ВР и копии записей следовате-
лям Генпрокуратуры. В США, по словам 
адвокатов, он объявился и в этот раз. В 
пограничной службе утверждают: «Не 
выезжал, хотя пытался».

Значит, через пару месяцев наш со-
отечественник опять напомнит о себе. 
Да и грядущие парламентские выборы 
не позволяют надолго покидать Укра-
ину. Если, конечно, Н.Мельниченко 
не передумал получать депутатскую 
неприкосновенность, которая хоть и 
не дает стопроцентной гарантии без-
опасности, но обеспечивает трибуну 
для новых разоблачений, что повышает 
ценность самих пленок. �

В качестве свидетеля Н.Мельниченко охотно ходил к следователям ГПУ…

КРИМИНАЛ

«Люди гибнут 
за металл» 
Прокуратура Сумской области 
возбудила уголовное дело в 
отношении должностных лиц 
Сумской таможни — начальника 
отдела контроля таможенной 
стоимости и классификации товаров 
П. и таможенного брокера К. 

Установлено, что работники таможни, 
по предварительному сговору между со-
бой, требовали взятку в размере $10 тыс. 
от директора одного из предприятий за 
беспрепятственное оформление ввоза в 
Украину из Российской Федерации пар-
тии бруситовой руды. 10 октября брокер 
К., находясь на рабочем месте, получил 
от директора указанную сумму, а затем 
передал ее сожителю начальника отдела П. 

Уголовное дело в отношении на-
чальника отдела контроля таможенной 
стоимости и классификации товаров 
возбуждено по признакам преступления, 
предусмотренного ч.3 ст.368, а таможен-
ному брокеру инкриминируют ч.2 ст.27 и 
ч.3 ст.368 УК. �

ПРОКУРАТУРА

О следствии, оружии и «ЕЭСУ» 
АЛИНА АЛЕКСАНДРОВА 

Следствием установлены 11 лиц, 
причастных к хищению оружия 
во Львовском университете 
внутренних дел. Об этом рассказал 
журналистам Генеральный 
прокурор Виктор Пшенка. Кроме 
того, он сообщил, что Юлия 
Тимошенко была допрошена по 
недавно возбужденному «делу 
ЕЭСУ».

По информации В.Пшенки, за теку-
щий год правоохранители изъяли почти 
2,5 тыс. единиц огнестрельного оружия. 
Из них гладкоствольного — 146 единиц, 
нарезного — 897 и другого оружия — 1257. 
Напомним, месяц назад в Коминтер-
новском райотделе органов внутренних 
дел г.Харькова была выявлена недостача 
23 наименований боевого огнестрельно-
го оружия. Во время досудебного след-
ствия по этому делу было установлено, 
что кражу и дальнейшую реализацию 
оружия совершили сами сотрудники 

вышеуказанного отделения милиции. 
По этому делу к ответственности при-
влекаются 14 человек. На прошлой не-
деле аналогичные факты были выявлены 
во Львовском университете внутренних 
дел. По словам Генпрокурора, среди 
причастных к этому преступлению — 
11 человек, среди них — начальник склада 
оружия, старший инспектор универси-
тета по вооружению, бывший работник 
столичной прокуратуры. 

Кроме того, на брифинге стало известно, 
что Ю.Тимошенко в присутствии адвоката 

допросили в качестве обвиняемой по «делу 
«ЕЭСУ», которое СБУ 13 октября возбудила 
в отношении экс-премьера — ее обвинили 
в том, что она перевела долги корпорации 
«Единые энергетические системы Украины» 
на государственный бюджет. «Завершено 
расследование и адвокаты продолжают 
знакомиться с уголовными делами о при-
обретении автомобилей скорой помощи и 
Киотском протоколе. Но адвокаты затягива-
ют ознакомление с этими делами… Других 
уголовных дел, где бы была обвиняемой 
Ю.Тимошенко, нет», — отметил В.Пшенка. �

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Оправдательный уклон.
Декриминализация отдельных статей УК под одного человека даст свободу 
всем, кто путал государственную казну со своим карманом

 � Окончание, начало на стр.1

Конечно, иностранных политиков 
финансовые проблемы нашего государ-
ства и его граждан не волнуют. В отличие 
от проблем с законом у отдельных пред-
ставителей оппозиции. Как и в январе 
2009-го, заграница настаивает: делайте 
что хотите, но обеспечьте выполнение 
наших требований. 

Без оглядки на имена

Так, 17 октября представителей 
иностранных СМИ, с которыми встретил-
ся Президент Виктор Янукович, прежде 
всего интересовала судьба Ю.Тимошенко. 
Поэтому и своих читателей они информи-
ровали преимущественно о том, пойдет 
ли Киев на уступки. Например, немец-
кое издание «Франкфуртер альгемайне 
цайтунг» разместило на своих страни-
цах ту часть беседы, которая касалась 
возможных путей выхода Ю.Тимошенко 
на свободу. В частности, возможности 
исключения из Уголовного кодекса ст.365.

Глава государства напомнил, что 
такие решения в Украине принимает 
Верховная Рада, а не Президент. «Пар-
ламент живет собственной жизнью, там 
наблюдается конкуренция политических 

сил», — объяснил он журналистам. Од-
нако последних это не удовлетворило, и 
они отстаивали ту точку зрения, что глава 
государства мог бы попросить нардепов 
«изменить законы таким образом, чтобы 
госпожа Тимошенко вышла на свободу». 
В.Янукович напомнил, что именно верхо-
венство права считается в Европе главной 
ценностью. «Для суда имя человека не 
должно иметь никакого значения, как 
и его принадлежность к оппозиции или 
Правительству. Все должны быть равны 
перед законом», — объяснил он. 

«Если бы госпожа Тимошенко хотела 
компромисса, она бы рассказала украин-
скому народу правду о том, почему она 
нарушила закон. Она могла бы признать 
ошибку. Но она утверждает: все остальные 
виноваты в том, что сегодня Украина пла-
тит за газ больше, чем любая другая евро-
пейская страна», — прокомментировал 
свою позицию глава государства.

Он отметил, что «дискуссия о «деле 
Тимошенко» в действительности далека 
от завершения», напомнив о решениях 
американского и российского судов, «где 
детально зафиксировано, в чем она про-
винилась», а также о продолжающихся  
расследованиях некоторых других пра-
вонарушений. В частности, относитель-
но «бизнес-периода» Ю.Тимошенко: «В 

Украине налоги не платились, хотя газ 
продавался на украинской территории». 

«Но теперь есть своего рода новый суд 
наряду с судом Украины, «политический» 
суд, который считает, что все было хо-
рошо. Какой сигнал мы даем обществу? 
Означает ли это, что нужно принадле-
жать лишь к оппозиции, чтобы совершать 
преступления?» — задал риторический 
вопрос В.Янукович.

Сигнал о свободе

Свой сигнал для предпринимателей, 
в частности и европейских, глава госу-
дарства дал, инициировав декримина-
лизацию экономических преступлений. 
По оценкам экспертов, это безусловный 
прорыв в отношениях власти и малого и 
среднего бизнеса. Сигнал, который анон-
сировался задолго до оглашения приго-
вора по «делу Тимошенко» и направлен 
на совсем другие отношения, нежели зло-
употребление властными полномочиями. 

Однако оппозиция восприняла эту 
идею как шанс отменить уголовную ответ-
ственность лишь для одного человека. 
Хотя в случае декриминализации статей 
УК, по которым осуждена или обвиняется 
экс-премьер, на свободу вышли бы все, 
кто путал государственную казну со сво-

им карманом. Можно ли было бы назвать 
это верховенством права и торжеством 
справедливости?

Да и декриминализация отдельных 
статей УК под конкретного человека шла 
бы вразрез с европейскими традициями. 
Более того, в отличие от Украины, Старый 
Свет, похоже, движется в противоположном 
направлении. На прошлой неделе председа-
тель Еврокомиссии Жозе-Мануэль Баррозу 
заявил, что будет предлагать включить в 
европейское законодательство норму об 
индивидуальной уголовной ответственно-
сти для финансовых игроков, допускавших 
злоупотребления, что привело к глобально-
му кризису. «Нарушители должны понести 
наказание», — отметил он. А нарушители 
действующего украинского законодатель-
ства — нет?

В декабре 2004 года украинская власть 
(не без активной помощи Запада) стала 
на полуправовой путь. И следующие 
5 лет вряд ли можно назвать наиболее 
удачными для экономики, политики или 
правосудия страны. В отличие от событий 
тех лет, сегодня не в Киеве, а в столи-
цах ведущих государств мира проходят 
беспрецедентные акции протеста. А в 
Украине относительно спокойно, несмот-
ря на приговор по «газовому делу». Может, 
именно это и раздражает Запад?.. �

ЛИКВИДАЦИЯ

«Конверт» 
запечатан
Служба безопасности 
Украины выявила 
незаконную схему получения 
финансовых ресурсов с 
помощью фиктивных субъектов 
предпринимательской 
деятельности на Херсонщине.

По информации СБУ, услугами так 
называемого конвертационного центра, 
который работал на протяжении 2010—
2011 годов, пользовалось свыше 30 пред-
приятий Херсона.

5—8% от суммы финансовых сделок 
они платили организатору схемы.

В течение только первого полугодия 
этого года через расчетные счета центра 
прошло свыше 180 млн грн. Эти средства 
были сняты через банк наличностью и 
переведены в теневой оборот.

Организатора конвертационного 
цент ра в ходе спецоперации сотрудники 
СБУ поймали с поличным. �
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Председатель Совета судей общих судов Украины Павел ГВОЗДИК: 

«Сегодня орган судейского самоуправления 
не имеет рычагов влияния на решения, 
которые принимают другие ветви власти»

ТАТЬЯНА КУЛАГИНА

Одна из ключевых целей судебной 
реформы предусматривала 
усиление роли органов судейского 
самоуправления. Отвечает ли это 
сегодняшним реалиям и имеют ли 
органы судейского самоуправления 
необходимые рычаги влияния, 
чтобы обеспечивать судейскую 
независимость, нашему 
еженедельнику рассказал 
председатель Совета судей 
общих судов, судья Высшего 
специализированного суда по 
рассмотрению гражданских и 
уголовных дел Павел ГВОЗДИК.

«Чтобы деятельность членов 
совета судей была более 
эффективной, они должны 
работать на постоянной основе»

— Павел Александрович, в сентябре 
прошлого года вас избрали председате-
лем Совета судей общих судов. С какими 
трудностями пришлось столкнуться 
за тот год, что вы возглавляете орган 
судейского самоуправления?

— Совет судей общих судов, созданный 
в сентябре прошлого года, — это абсолютно 
новый орган судейского самоуправления. 
Поэтому трудности, с которыми мы столк-
нулись, преимущественно связаны с орга-
низационными нюансами. На протяжении 
всего года мы создавали организационную 
структуру и набирались опыта. В частно-
сти, сформировали подходы к изучению 
организации работы в судах и сформули-
ровали методику подготовки документов, 
необходимых для дачи рекомендации на 
админдолжность. 

Этому вопросу и сейчас уделяется 
особое внимание, поскольку пока мы не 
создали единый механизм. Однако это не 
говорит о нашем нежелании. Дело в том, 
что в системе общих судов больше всего ад-
миндолжностей и, соответственно, больше 
всего требований, которые следует учиты-
вать при решении вопроса о даче рекомен-
дации для назначения. Чтобы наработать 
такой механизм, нужно создать практику. 
Чем мы, собственно, и занимаемся. 

Деятельность ССОС осложняет и то, 
что его представители имеют основное 
место работы и могут собираться только 
раз в месяц. Для того, чтобы деятельность 
членов Совета судей общих судов была бо-
лее эффективной, целесообразнее было бы, 
чтобы они работали на постоянной основе.

— Изменятся ли в ближайшее время 
подходы к принципам работы ССОС, нач-
нет ли он наконец работать на посто-
янной основе? 

— Это зависит от законодателя, а не от 
нас. Мы в настоящий момент нарабатыва-
ем соответствующие предложения, ведь 
такой шаг требует серьезной подготовки. 

— Что, исходя из вашего опыта, слож-
нее возглавлять: суд или совет судей? 

— Наверное, совет судей. Сложнее в 
первую очередь потому, что больше масштаб 
работы, а также отсутствуют администра-

тивные рычаги. Практически я не имею 
никаких административных полномочий 
по отношению к членам совета судей и пред-
ставителям ГСАУ, которые с нами сотрудни-
чают. Возглавлять как суд, так и совет судей 
сложно, но в то же время интересно. 

— Как вы относитесь к тому, что 
количество членов ССОС уменьшилось 
до 11 лиц? Справляется ли совет судей с 
нагрузкой и достаточно ли рабочих рук? 

— Судей, которые сегодня присут-
ствуют в ССОС, вполне достаточно, чтобы 
справляться с определенным кругом задач. 
Поэтому увеличивать численность членов 
совета нет необходимости. От того, что со-
став органа судейского самоуправления 
пополнится, его деятельность не улучшит-
ся. Как показывает практика, наиболее 
эффективна работа в малых группах. 

Что касается дополнительных рабочих 
рук, то нам в первую очередь нужен аппа-
рат суда, который надлежащим образом 
будет обеспечивать деятельность совета. 
Сегодня эти функции частично возложены 
на работников ГСАУ. 

— Законодательно определенное 
количество членов совета не обеспечи-
вает представительства всех регионов. 
На прошлой конференции как один из 
компромиссов был предложен принцип 
ротации, то есть на каждой следующей 
конференции состав ССОС должен был бы 
меняться. Правда, на очередной конфе-
ренции этот вопрос не ставился. Пробле-
ма регионального представительства в 
ССОС уже неактуальна? 

— Постоянно возникают вопросы, 
касающиеся того, будто совет судей не 
обеспечивает представительства всех ре-
гионов. Как по мне, это абсолютно не со-
ответствует действительности. Ведь судьи, 
избранные членами ССОС, представляют 
всю нашу страну: есть представители За-
падного, Центрального регионов, АРК, 
местных, апелляционных и высшего спе-
циализированного судов. 

Если говорить о представительстве 
каждой области, то нужно увеличить ко-
личество членов совета до 27. В таком слу-
чае возникает другой вопрос: это должны 
быть представители апелляционных или 
местных судов? Таким образом, в конце 
концов мы опять придем к 77 лицам, как 
было раньше. 

— В соответствии с законода-
тельными изменениями теперь в со-
ветах судей нет людей, занимающих 
админдолжности. Вы проработали год в 
условиях, когда действовало такое огра-
ничение. Как считаете, целесообразно ли 
то, что стало невозможным пребывание 
в составе советов руководства судов? 

— Очевидно, что законодатель исходил 
из совсем другого понимания должности 
председателя суда. Поскольку сегодня су-
дейское руководство лишили значительной 
части административно-предписывающих 
полномочий, то отпала и необходимость его 
участия в работе советов судей. Кроме того, 
совет, по своей сути, является органом, осу-
ществляющим ряд функций по контролю за 
деятельностью председателей судов. Поэто-
му абсолютно логично, что те лица, которых 
должны контролировать, не входят в ССОС. 

«Объединение усилий 
двух советов способствует 
мобилизации коллективной 
силы в борьбе с длительными 
арестами» 

— Недавнее обращение главы госу-
дарства относительно большого ко-
личества арестованных и длительного 
рассмотрения дел побудило ССУ и ССОС 
объединить усилия и наведаться с про-
веркой в проблемные регионы. Чего вы 
ожидаете от таких согласованных дей-
ствий? 

— Безусловно, объединение усилий 
двух советов способствует мобилизации 
коллективной силы в борьбе с длительными 
арестами. Обращение главы государства 
свидетельствует о том, что это явление ста-
ло опасным. Ситуация, которая сложилась 
в некоторых регионах, негативно влияет на 
репутацию нашей страны и препятствует 
европейской интеграции в Европу. 

Недавно ССОС изучал организацию ра-
боты судов в г.Севастополе. Исследуя при-
чины длительного пребывания людей под 
стражей, мы установили, что в значитель-
ной мере это связано не с деятельностью 
суда, а с работой органов, которые должны 
обеспечивать доставку лиц в судебные за-
седания. Поэтому решать эту проблему 
необходимо совместными усилиями судов, 
прокуратуры и подразделений, осущест-
вляющих содержание и доставку арестан-
тов. Со своей стороны совет судей, изучая 
случаи нарушения сроков рассмотрения 
дел, проверяет, надлежащим ли образом 
председатель осуществляет свои управлен-
ческие функции и организует работу суда. 

Руководству стоит не забывать о таком 
мощном механизме, как собрания судей, 
на которых нужно обсуждать, почему за-
тягивается решение дела и какие меры при-
нимает судья для его более оперативного 
рассмотрения. Кроме того, апелляционные 
суды, которые должны оказывать методи-
ческую помощь судам низшего уровня, не 
всегда делают это качественно. Сегодня 
такая методика сводится к констатации 
факта и к сухой статистике. При этом от-
сутствует анализ ситуации. 

— Какой должна быть методическая 
помощь?

— Она может предоставляться в не-
скольких формах. Например, в виде мето-
дики, где объяснялось бы, как рассматри-
вать ту или иную категорию дел. Или это 
может быть индивидуальная методическая 
помощь. Фактически за годы независимо-
сти у нас наработаны только методические 
рекомендации относительно того, как 
проводить обобщение судебной практи-
ки. Поэтому сегодня нужно подготовить 
методические рекомендации, где бы были 
четко прописаны критерии, которые не-
обходимо учесть, чтобы определить, какую 
меру пресечения следует избрать. 

— Как вы относитесь к тому, чтобы 
за волокиту несли ответственность не 
только законники, которые ее допусти-
ли, но и председатели судов? 

— В случае нарушения разумных 
сроков должны отвечать лица, которые 
это намеренно допустили. Мы не можем 

обвинять судью, если у него не было ре-
альной возможности рассмотреть дело в 
определенный законом срок. В то же время, 
если руководитель суда дает отпуск судье, 
рассматривающему дело, по которому лицо 
находится под стражей, и не контролирует 
ход такого дела, это может быть основа-
нием для привлечения председателя к от-
ветственности. Возможно, здесь не совсем 
правильно говорить о дисциплинарной 
ответственности, но у нас есть свои рычаги 
влияния. Тех руководителей, которые не 
могут контролировать ситуацию в суде, 
будем освобождать от должностей. Друго-
го выхода в нынешней ситуации нет. Для 
того чтобы улучшить положение дел, мы 
должны принимать решительные меры. 

— Весной этого года ССОС проводил 
проверку в судах столицы и Киевской 
области. При этом председателей 
судов, где была зафиксирована волоки-
та в делах, вызывали для объяснений 
на совет судей. Были ли такие меры 
результативными? 

— Результаты таких мер заметны. По-
сле проведенной работы количество лиц, 
которые находятся под стражей, умень-
шилось. Правда, нам не удалось добиться 
кардинального сокращения. Несмотря 
на определенное улучшение, количество 
арестантов довольно велико. 

— Европейский суд в одном из дел 
против Украины указывал, что у нас 
отсутствует орган, который может 
контролировать соблюдение разумных 
сроков рассмотрения дел. Как вы счита-
ете, нужен ли такой орган и кого видите 
в роли контролера? 

— Я не вижу необходимости в создании 
отдельного органа. С этой задачей вполне 
могут справляться апелляционная и кас-
сационная инстанции и ВККС, в которую 
люди обращаются с жалобами на судей, 
допустивших нарушение сроков рассмот-
рения дела. 

«ССОС заинтересован в том, 
чтобы должность председателя 
доставалась лидеру»

— Совет судей хозяйственных судов 
принял положение, которым определена 
процедура выдвижения кандидата на ад-
миндолжность. Не считаете ли нужным 
указать этот механизм? 

— Специального порядка выдвижения 
кандидатуры на руководящую должность 
у нас нет. Собственно, право инициати-
вы принадлежит совету судей. Но это не 
означает, что к нам не может обратиться 
человек, который хочет занять кресло руко-
водителя, или председатель суда. Я думаю, 
нет необходимости что-то менять. Если мы 
укажем в положении, по чьему представ-
лению это происходит, то получится, что 
отдаем кому-то предпочтение. 

— Когда ССОС рассматривает две 
кандидатуры на админдолжность, у кого 
больше шансов получить рекомендацию? 

— В таких случаях мы начинаем с 
тщательного изучения анкетных данных 
кандидатов. После этого выясняем отно-
шение коллектива суда к претендентам 
на руководящую должность. Проанали-
зировав информацию, мы приглашаем 
их на заседание ССОС и во время беседы 
определяемся, подходит ли та или иная 
кандидатура на должность руководителя. 

В первую очередь, нужно, чтобы пре-
тендент видел перспективу и мог четко 
изложить свою позицию. Иногда мы под-
держивали тех, у кого меньше опыта, но 
они более энергичны и инициативны. 
ССОС заинтересован в том, чтобы долж-
ность председателя доставалась лидеру, 
который подтвердит, что может не только 
принимать решения, но и обеспечивать 
их исполнение. В целом за то время, что 
работает ССОС, мы не допускали ошибок. 

— Не так давно ВСЮ по представле-
нию ССОС освободил от должности пред-
седателя Апелляционного суда Винницкой 
области Людмилу Стеблюк. Уже есть же-
лающие занять освободившееся кресло? 

— Кандидатуры есть, но они еще изуча-
ются. Л.Стеблюк освободили от должности 
председателя из-за того, что она практи-
чески не исполняла своих обязанностей. 
Досадно, но Людмила Павловна даже не 
понимала того, что должна исполнять. В 
своем коллективе она не была лидером. 
Когда мы изучали ситуацию в этом суде, то 
заметили серьезные нарушения. При этом 
Л.Стеблюк уверяла, что все хорошо. Вместо 
того, чтобы прислушиваться к нашим ре-
комендациям, она начала бороться с кол-
лективом, недовольным ее деятельностью. 

— В каких еще судах ССОС изучал со-
стояние организации работы? Какие 
самые распространенные недостатки 
замечают члены совета судей? Контроли-
руется ли процесс исправления ошибок? 

— Такого масштабного изучения состоя-
ния организации работы, как в Апелляци-
онном суде Винницкой области, мы еще не 
проводили. Однако, думаю, в следующем 
году представители ССОС побывают во 
всех судах. Как показывает практика, та-
кие визиты очень полезны. После того как 
члены ССОС посетили суды Севастополя, 
состояние организации работы в них зна-

чительно улучшилось. Очевидно, контроль 
мобилизует судей. 

«Обеспечение независимости 
судей в значительной мере 
зависит от других ветвей власти»

— По мнению председателя ССУ Яро-
слава Романюка, сейчас органы судейского 
самоуправления не в полной мере гаран-
тируют независимость судей. По данным 
мониторинга, лишь 36,1% опрошенных 
законников считают, что деятельность 
ССОС по защите независимости судей 
эффективна. Имеет ли ССОС реальные 
рычаги влияния, чтобы гарантировать 
судейскую независимость? Чего не хва-
тает совету судей для 100-процентной 
эффективности его деятельности? 

— Исполнение одной из фундаменталь-
ных обязанностей органа судейского само-
управления — обеспечения независимости 
судей — в значительной мере зависит от 
действий других ветвей власти. Сегодня 
орган судейского самоуправления не имеет 
рычагов влияния на решения, которые при-
нимают другие ветви власти. У нас даже нет 
своих представителей в Верховной Раде и 
Кабмине. А необходимость в этом уже назре-
ла. Когда говорим о судебной власти, то это в 
известной мере теоретическая конструкция, 
поскольку отсутствует орган, который бы ее 
представлял. 

— В законе прописано, что конфе-
ренция судей — это единственный орган 
судейского самоуправления, который об-
суждает и решает вопрос финансирова-
ния деятельности служителей Фемиды. 
Можно ли реализовать эту норму на 
практике? 

— В следующем году мы будем пытать-
ся реализовать ее на практике. Попробуем 
сформировать и утвердить бюджетный 
запрос. Однако, чтобы реализовать такие 
намерения, нам нужен аппарат. Ведь для 
11 членов совета, которые работают в раз-
ных регионах, это не так просто. 

«Судьи высших судов не должны 
работать в режиме первой 
инстанции»

— Вы работали в Апелляционном суде 
Ивано-Франковской области, в насто-
ящий момент — в Высшем специализиро-
ванном суде по рассмотрению граждан-
ских и уголовных дел. Где больше нагрузка? 

— Конечно, в столице нагрузка больше. 
Кроме обязанностей судьи, у меня значи-
тельный объем работы как у руководителя 
ССОС. По характеру я активный человек, 
поэтому работы мне хватало и в Апелляци-
онном суде Ивано-Франковской области, 
хватает и в ВСС. 

— Судьи постоянно жалуются на 
большую нагрузку. Как можно разгрузить 
законников, в частности представите-
лей ВСС?

— Прежде всего для этого необходимо 
четко определить категории дел, решения 
по которым могут обжаловаться в касса-
ционной инстанции. Нужно сделать так, 
чтобы с помощью процессуальных и орга-
низационных фильтров в высший спецсуд 
поступало меньше дел. Судьи высших су-
дов не должны работать в режиме первой 
инстанции. Задачей высшего специализи-
рованного и Верховного судов является 
обеспечение единства судебной практи-
ки. Сегодня представители высшего суда 
определяют правильность конкретного 
решения. При этом механизм формирова-
ния единой практики сейчас отсутствует. 
Очевидно, что мы не спасем ситуацию по-
становлениями пленума ВСС. Судья дол-
жен быть аналитиком, а его сегодня, так 
сказать, поставили на конвейер. 

— 1 октября ВСС отпраздновал свою 
первую годовщину. Существует ли уже 
алгоритм работы суда, решены ли все 
организационные нюансы? 

— Все организационные моменты, 
которые касаются рассмотрения граж-
данских и уголовных дел, уже решены. 
Судебные палаты работают бесперебойно. 
Мы приняли первые два постановления 
пленума ВСС. В то же время судьи ВСС 
столкнулись с материально-техническими 
трудностями. Нам катастрофически не 
хватает места. Судьи теснятся в одном ка-
бинете, а аппарат работников суда вообще 
негде разместить. Конечно, ограничения в 
пространстве усложняют работу. В настоя-
щий момент председатель ВСС занимается 
этим вопросом, и уже в ближайшее время 
нам обещают улучшить условия. 

— Какая судебная система, по вашему 
мнению, больше всего подходит для на-
шей страны? 

— Я считаю, что нужно вернуться 
к той системе, которая существовала в 
Советском Союзе. Три судебных звена: 
местные, апелляционные и высшие суды 
(может быть, и Верховный суд, который 
бы объединял все виды юрисдикции). Все 
суды должны быть объединены в пределах 
этих трех звеньев. Советская система была 
простой и понятной гражданам. А мы се-
годня приближаемся к ситуации, которая 
существует в США, где законодательство 
слишком усложнено. �

Павел ГВОЗДИК родился 
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Ивано-Франковской области. 
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председателем Апелляционного 
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кандидат юридических наук. 
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Р.Кирилюк излучал уверенность в скором улучшении жизни судей.

В Совете надеются, что С.Лазарев 
сможет усовершенствовать работу 
крымского хозсуда.

ПЛАНЫ

Финансовый оптимизм.
В гостях у «хозяйственников» глава ГСАУ пообещал добавить судьям 1,3 млрд грн.

 � Окончание, начало на стр.1

Практически во всех судах, где прово-
дилась проверка, в той или иной степени 
сталкиваются с проблемой несоблюдения 
сроков рассмотрения дел. «Необоснован-
ное затягивание рассмотрения дела мо-
жет расцениваться даже как нарушение 
присяги», — отметил на конференции 
А.Удовиченко. Правда, он подчеркнул, 
что речь должна идти именно о не-
обоснованно длительном рассмотрении. 
«Когда в ВСЮ рассматриваются такие 
вопросы и судью общего суда упрека-
ют, что он полтора года рассматривает 
дело, то он может пояснить, почему оно 
откладывалось: то ходатайство сторон, 
то невозможно доставить конвоем подо-
зреваемого. У нас таких причин нет. Рас-
смотрение в течение 4—5 месяцев может 
иметь место лишь в исключительных 
случаях», — убежден председатель ССХС.

«Битва» за Одессу

Наиболее резонансной в первом по-
лугодии была проверка Хозяйственного 
суда Одесской области, по результатам 
которой от должности был освобожден 
его председатель Валентин Продаевич. По 
словам А.Удовиченко, даже организовать 
изучение работы этого учреждения было 
непросто: «В отличие от других судов, 
руководство этого суда устранилось от 
взаимодействия с рабочей группой. Не 
препятствовали, но и не содействовали 
ее деятельности».

Члены совета отметили, что в 2009—
2010 годах организация работы суда на-
ходилась на ненадлежащем уровне. Так, 
по информации ССХС, в прошлом году 
не анализировались причины поступле-
ния жалоб на действия судей и не обсуж-

далась практика Верховного Суда и ВХС. 
Также в совете отметили, что в суде не 
проводились обсуждение и анализ еже-
квартальных справок апелляционной 
инстанции, касающихся изменений и 
отмен процессуальных актов. При этом 
за последние два года показатели суда 
были хуже среднестатистических по 
специализации. ССХС также обратил 
внимание на то, что в течение 2009 г. и 
первой половины 2010-го В.Продаевич 
самоустранился от исполнения обязан-
ностей судьи. 

После завершения проверки у пред-
седателя была возможность выступить 
на заседании совета. В.Продаевич был 
убежден, что цель этого мероприятия —
его увольнение с админдолжности. В част-
ности, он заявил, что еще в прошлом году 
на него оказывали давление, добиваясь 
отказа от должности. Но, несмотря на это, 
ССХС решил направить представление 
об освобождении В.Продаевича от долж-
ности председателя, а ВСЮ согласился с 
этим предложением.

Новые расчеты

Наверное, наиболее ожидаемым го-
стем на конференции был глава ГСАУ 
Р.Кирилюк, который рассказал о состо-
янии материального обеспечения судов 
хозяйственной юрисдикции. 

По его словам, здесь существовал 
значительный дисбаланс между объ-
емами финансирования в расчете на од-
ного служителя Фемиды между судами 
апелляционной и первой инстанций. В 
2011 г. эту ситуацию планируется изменить, 
хотя разница в оплате труда останется, 
ведь судьи апелляционной инстанции, как 
правило, имеют больший коэффициент.

Оптимистично смотрит глава ГСАУ 

на перемены, которые принесет закон 
«О судебном сборе»: «Он является су-
щественным шагом на пути укрепления 
организационной независимости судей 
и дает возможность надеяться на суще-
ственное улучшение финансирования в 
следующие годы». Р.Кирилюк считает, что 
бюджет судебной власти в 2012-м должен 
вырасти на 1,3 млрд грн., то есть фактиче-
ски на 50% от нынешней сметы. 

«Впервые в бюджете 2012 г. планиру-
ется на 100% удовлетворить потребности 
судов в заработной плате судей и потреб-
ности на коммунальные платежи. Как вы 
знаете, даже в этом году потребности на 
коммунальные платежи удовлетворяются 

посреди бюджетного года…», — отметил 
Р.Кирилюк. 

Как сообщил глава ГСАУ, предусмат-
ривается, что в следующем году почти в 
полтора раза вырастут и расходы на за-
работную плату. Средняя месячная зар-
плата судьи хозяйственного местного суда 
должна составить 12,8 тыс. грн., а апелля-
ционного — несколько превысит 15 тыс.

Ожидалось, что к Р.Кирилюку будет 
много вопросов, но, похоже, участников 
конференции полностью удовлетворило 
выступление главы ГСАУ. Остается наде-
яться, что радужные перспективы будут 
воплощены в жизнь. В противном случае 
вопросов будет очень много. �

ДОЛЖНОСТЬ

Крымская рокировка
Совет судей хозяйственных судов 
рекомендовал на должность 
председателя Хозяйственного суда 
АР Крым законника, который 
недавно перевелся из Севастополя.

Вскоре после завершения конферен-
ции судей хозяйственных судов на первое 
заседание в новом составе собрался ССХС. 
Вместо Александра Попова, который за-
нял должность заместителя председателя 
Хозяйственного суда Донецкой области в 
орган судейского самоуправления при-
шел Максим Лейба. Кроме того, в Выс-
ший хозяйственный суд перевелся Олег 
Хрипун, таким образом кассационная 
инстанция получила чересчур широкое 
представительство в совете, и судья ре-
шил покинуть ССХС. Свободное место 
занял представитель Хозяйственного суда 
г.Киева Юрий Власов.

Делегаты конференции решили не 
разрушать выстроенную систему пред-
ставительства регионов и инстанций, по-

этому должности в органе судейского само-
управления достались представителям тех 
судов, откуда были их предшественники. 

Первый день работы в совете ока-
зался не особо сложным для его новых 
членов. Сначала без каких-либо труд-
ностей был утвержден состав рабочих 
групп по изучению организации рабо-
ты в хозяйственных судах Львовской и 
Черновицкой областей. К ним предста-
вители ССХС должны пожаловать еще в 
текущем году.

После этого орган самоуправления 
рассмотрел вопрос замещения долж-
ности председателя в Хозяйственном 
суде АР Крым. В июле ССХС внес пред-
ставление в Высший совет юстиции от-
носительно увольнения по собственно-
му желанию тогдашнего руководителя 
Михаила Луцяка, который решил уйти 
в отставку.

В июле же в крымский хозсуд пере-
шел Сергей Лазарев. До этого он занимал 
должность заместителя председателя 
Хозяйственного суда г.Севастополя. 
Конечно, такой переход на новое место 
работы может свидетельствовать о том, 

что С.Лазарев уже тогда планировал за-
нять админдолжность.

В кадровом резерве на место пред-
седателя находился заместитель руково-
дителя этого суда Сергей Титков. Однако 
он направил в совет заявление, в котором 
просил не рассматривать на заседании его 
кандидатуру.

Таким образом, препятствий на пути 
С.Лазарева не возникло, и после непро-
должительного общения с судьей и раз-
мышлений за закрытыми дверями ССХС 
поддержал его кандидатуру. А уже через 
несколько дней он получил согласие от 
ВСЮ.

По результатам проверки, Хозяй-
ственный суд г.Севастополя получил по-
ложительную характеристику от ССХС, и, 
возможно, именно этим стоит объяснить 
перевод одного из его бывших руководи-
телей на новую должность. Теперь остает-
ся наблюдать за тем, удастся ли С.Лазареву 
ввести в столице автономии севастополь-
ские порядки. �

В КОМИТЕТАХ ВР

ВС идет на поправку.
Парламент увеличил количество верховных законников 
и расширил их полномочия

МАРИНА ЗАКАБЛУК

Всего месяц назад проект закона 
№9151 «О внесении изменений 
в некоторые законодательные 
акты относительно рассмотрения 
дел Верховным Судом Украины» 
оказался в парламенте, а уже 
20 октября последний рассмотрел акт 
во втором чтении и принял в целом.

Неизменная концепция

Некоторые законодательные инициа-
тивы могут по-доброму «позавидовать» 
судьбе проекта №9151. Так, 15 сентября 
этого года с легкой руки народного депута-
та Ирины Бережной он был зарегистриро-
ван в Верховной Раде. 5 октября Комитет 
по вопросам правосудия рекомендовал 
парламенту принять его за основу, что ВР 
и сделала 6 октября. Во время подготовки 
ко второму чтению в законопроект было 
внесено 129 поправок. 19 октября Комитет 
по вопросам правосудия их рассмотрел.

«В результате работы над проектом 
концепция первого чтения практически 
не изменилась. Во втором чтении акт 
предлагается принять с такими основны-
ми положениями: увеличить количество 
законников в ВС с 20 до 48 лиц и количе-
ство заместителей председателя суда, вос-
становить 4 судебные палаты», — отметил 
комитетчик Дмитрий Шпенов.

Также определяются механизмы рас-
смотрения дел, которые накопились в 

обители верховных обладателей мантий. В 
частности, предусматривается, что касса-
ционные жалобы на решения общих судов 
по уголовным и гражданским делам, по-
данные в ВС до 15 октября 2010 г. включи-
тельно и назначенные им к рассмотрению, 
ВС рассматривает в порядке и в пределах 
полномочий, которые действовали до 
вступления в силу закона №9151, до за-
вершения рассмотрения таких жалоб, 
но не позже чем до 1 ноября 2011 г. После 
чего не рассмотренные до определенного 
срока кассационные жалобы предлагается 
передать в Высший специализированный 
суд по рассмотрению гражданских и уго-
ловных дел.

Между прочим, документ должен 
решить не только «верховные», но и, как 
кажется на первый взгляд, «квалифика-
ционные» проблемы. Однако, в сущно-
сти, народные избранники регулируют 
вопрос, решением которого в настоящее 
время занимается Конституционный 
Суд: могут ли служители Фемиды из ВС, 
командированные в Высшую квалифи-
кационную комиссию судей, принимать 
участие в заседании Пленума наивысшего 
судебного органа?

Так, из ст.92 «Состав Высшей квали-
фикационной комиссии судей» закона 
«О судоустройстве и статусе судей» пред-
лагается исключить положение: «Члены 
постоянно действующего органа не могут 
выполнять профессиональные полномо-
чия по основному месту работы». Вместо 
этого предлагается дополнить статью сле-
дующей частью: «Члены ВККС, назначен-

ные из числа судей, не могут осуществлять 
правосудие». При этом за ними сохраня-
ется право принимать участие в реше-
нии вопросов, которые рассматривают 
органы судейского самоуправления, а за 
верховными законниками и обладателя-
ми мантий из высших специализирован-
ных судов — также в решении вопросов, 
которые рассматривают пленумы этих 
судов. Другие же «квалификационники» 
не могут выполнять профессиональные 
полномочия по основному месту работы.

Предложения раздора

Прежде чем перейти к обсуждению 
129 поправок, председатель профильного 
комитета Сергей Кивалов сообщил: мы 
не возвращаемся к старым нормам, по-
этому в законопроекте не предусмотрена 
повторная кассация. Главное, что у ВС 
появятся полномочия по результатам 
пересмотра дел принимать новое реше-
ние, которое обязательно разместят на его 
официальном веб-сайте. А вот служители 
Фемиды при рассмотрении дел будут обя-
заны использовать выводы наивысшего 
судебного органа относительно примене-
ния норм материального права.

Изменится и порядок рассмотрения дел 
в ВС: их будет пересматривать коллегия су-
дей из состава соответствующей палаты, а 
в определенных процессуальным законом 
случаях — совместное заседание палат или 
весь состав наивысшего судебного органа.

Дискуссию вызвала уже первая по-
правка к акту. Хотя, это была даже не дис-

куссия, а монолог-протест Юрия Карма-
зина. После того как он услышал, что его 
замечание отклонено, заявил: некоторые 
нормы акта, который должен «улучшить 
жизнь» ВС, противоречат Конституции.

«Здесь полсотни моих поправок, — ска-
зал Ю.Кармазин, а затем добавил: — Хотя не 
знаю, сколько их, не считал (всего у нардепа —
28  замечаний — Авт.). Я вносил поправки в 
бессмысленные вещи. Вы хотите отклонить 
предложения, которые хоть как-то могут 
приблизить нас к закону, к пониманию 
Конституции. Нельзя отклонять поправку 
исходя из имени и фамилии ее автора».

Также Ю.Кармазин пообещал парла-
ментариям, что 20 октября, во время об-
суждения документа, под куполом будет 
жарко: каждое свое предложение он будет 
отстаивать до последнего. Слова «нунсовец» 
подтвердил действием: на время голосова-
ния поправок к проекту №9151 он покинул 
зал заседаний, пообещав впоследствии 
вернуться. А нардепы продолжили работу.

В результате почти часового обсуждения 
129 предложений комитет поддержал толь-
ко 15. А парламенту рекомендовал принять 
законопроект во втором чтении и в целом.

P.S. 20 октября ВР 268 голосами при-
няла закон №9151. Из всех внесенных 
предложений обладатели мандатов 
поддержали только два последних — 
С.Кивалова. А вот на обсуждение этих 
замечаний парламентарии потратили 
2,5 часа. Теперь решающее слово — за 
Президентом, от которого зависит, 
будет ли ВС «реставрирован». �

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання суддів 

Відповідно до пункту 27 частини 
першої статті 85, частини першої 
статті 128 Конституції України 
Верховна Рада України постановляє:

Обрати суддів, раніше обраних 
безстроково, на посади суддів:  
Вищого адміністративного суду 
України 
 • ЛОСЄВА Антона Михайловича; 

Вищого господарського суду 
України 
 • КНЯЗЬКОВА Валерія 

Володимировича; 
Вінницького апеляційного 
адміністративного суду 
 • БІЛОУСА Олега Валерійовича, 
 • БІЛУ Людмилу Михайлівну; 

Львівського апеляційного 
адміністративного суду 
 • ГІНДУ Оксану Миколаївну; 

Одеського апеляційного 
господарського суду 
 • ЛАВРИНЕНКО Любов Валеріївну; 

Рівненського апеляційного 
господарського суду 
 • ФІЛІПОВУ Тетяну Леонідівну. 

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ,
6 жовтня 2011 року 
№3834-VI

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання суддів 

Відповідно до пункту 27 частини 
першої статті 85, частини першої 
статті 128 Конституції України 
Верховна Рада України постановляє:

Обрати на посади суддів 
безстроково:  
Саксаганського районного суду міста 
Кривого Рогу Дніпропетровської 
області 
 • ЩЕНЯЄВУ Ірину Борисівну; 

Токмацького районного суду 
Запорізької області 
 • КУРДЮКОВА В’ячеслава 

Миколайовича; 
Солом’янського районного суду міста 
Києва 
 • МАКУХУ Андрія Анатолійовича; 

Одеського окружного 
адміністративного суду 
 • ГЛУХАНЧУКА Олега Васильовича; 

окружного адміністративного суду 
міста Києва 
 • БЛАЖІВСЬКУ Наталію Євгенівну, 
 • ВОВКА Павла В’ячеславовича. 

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ,
6 жовтня 2011 року 
№3833-VI

НАЗНАЧЕНИЯ

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання суддів 

Відповідно до пункту 27 частини 
першої статті 85, частини першої 
статті 128 Конституції України 
Верховна Рада України постановляє:

Обрати суддів, раніше обраних 
безстроково, на посади суддів 
Вищого господарського суду України: 
 • ГОЛЬЦОВУ Ларису Анатоліївну; 

апеляційного суду Полтавської 
області 
 • КОРСУН Оксану Миколаївну; 

Святошинського районного суду 
міста Києва 
 • ДЯЧУКА Сергія Івановича. 

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ,
6 жовтня 2011 року 
№3832-VI

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання судді 

Відповідно до пункту 27 частини 
першої статті 85, частини першої 
статті 128 Конституції України 
Верховна Рада України постановляє:

Обрати КАЧУРА Ігоря Анатолійовича 
на посаду судді окружного 
адміністративного 
суду міста Києва 
безстроково.  

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ,
6 жовтня 2011 року 
№3835-VI
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Из-за неоднократных писем-жалоб Е.Башмаков стал частым гостем в ВККС.

ПОЗРАВЛЯЕМ!

ДМИТРИЙ ЛЫЛАК
22 октября, 51 год

Судья Конституционного Суда, 
заслуженный юрист Украины, кандидат 
юридических наук.

СТАНИСЛАВ 
МИРОШНИЧЕНКО
23 октября, 51 год

Судья Высшего хозяйственного суда.

ВИКТОР ШВЕЦ
26 октября, 52 года

Судья Высшего хозяйственного суда, 
заслуженный юрист Украины, кандидат 
юридических наук.

АНДРЕЙ ПОРТНОВ
27 октября, 38 лет

Член Высшего совета юстиции, советник 
Президента — руководитель глав-
ного управления по вопросам судоу-
стройства Администрации Президента 
Украины, заслуженный юрист Украины, 
доктор юридических наук.

ВККС

Январские назначенцы
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Высшая квалификационная 
комиссия судей начала 
раздавать бессрочные 
«пропуска» законникам, 
5-летний срок полномочий 
которых закончится 
через 3 месяца. Однако 
не всем посчастливится в 
ближайшее время получить 
«благословение» от Верховной 
Рады для продолжения 
судейской карьеры. Ведь, как 
заявил председатель комиссии 
Игорь Самсин, парламент 
получит представления для 
избрания служителей Фемиды 
бессрочно только после того, 
как последние рассмотрят 
все дела, находящиеся в их 
производстве.

Очередное заседание постоянно 
действующего органа состоялось 18 ок-
тября. Сначала «квалификационники» 
дали согласие на перевод 6 законников 
в апелляционные суды. У каждого из 
них члены комиссии спрашивали о на-
личии «остаточных» дел, сколько вре-
мени им нужно для их рассмотрения. 
Также ВККС интересовало, знакомы 

ли претенденты с законодательными 
изменениями, могут ли четко назвать 
полномочия суда второй инстанции и 
следят ли за практикой Европейского 
суда по правам человека. Не все прошли 
«испытание» этими вопросами, однако 
комиссия в этот день была благосклон-
на к кандидатам, которые часто из-за 
волнения не могли что-то вспомнить. 
Впрочем, ВККС предостерегала будущих 
«апелляционников»: работа во второй 
инстанции требует больших знаний и 
искусства «укрощать» свое волнение. 

Беспокоился постоянно действу-
ющий орга н и о преемственности. 
Председатель Корюковского райсуда 
Черниговской области Наталия Вы-
соцкая выразила желание работать в 
Апелляционном суде Черниговской об-
ласти. «Есть ли судья, который сможет 
сменить вас на административной долж-
ности?» — волновало членов комиссии. 
Н.Высоцкая сообщила, что в Корюков-
ском райсуде есть двое избранных бес-
срочно законников и они могут пре-
тендовать на должность председателя.

Потом «квалификационники» пе-
решли к раздаче бессрочных «пропу-
сков» обладателям мантий, у которых 
в январе «заканчивается» право на 
осуществление правосудия. Всем 20 
кандидатам удалось получить «благо-
словение» «ква лифика ционников». 

Примечательно, что 19 законников 
продолжают работать в судах первой 
инстанции. А вот Зоряне Бовчалюк, ко-
торая указом Президента от 12.01.2007 
была назначена на должность в Луцкий 
горрайонный суд Волынской области, 
в конце прошлого года удалось пере-
йти в Апелляционный суд Волынской 
области. «Сложно ли вам работать в 
апелляционной инстанции?» — по-
интересовался И.Самсин у женщины. 
З.Бовчалюк отметила, что сначала было 
трудно, поскольку на высшем уровне 
на плечи судей ложится и большая от-
ветственность. Она добавила: работа в 
апелляционной инстанции ей знакома, 
ведь перед тем, как идти работать в 
Луцкий горрайсуд, она 3 года была по-
мощником судьи апелляционного суда.

А вот Оксане Хожаиновой из Феодо-
сийского горсуда АРК комиссия устро-
ила настоящий «допрос». Оказалось, 
что за год на действия обладательницы 
мантии поступило 13 жалоб, а в июне 
2011-го ВККС объявила ей выговор за 
нарушение сроков рассмотрения дела. 
«Что там у вас за конфликты?» — по-
интересовался И.Самсин. О.Хожаинова 
объяснила: когда принимается решение, 
одной из сторон оно может не понра-
виться. «Это понятно. Но почему же на 
вас так много жалоб поступает?» — про-
должал председатель комиссии. «Я не 

являюсь инициатором этих жалоб. Что 
я могу сделать? Я работаю, принимаю 
решения», — оправдывалась судья.

Также выяснилось, что на сегодня в 
производстве О.Хожаиновой находится 
около 700 дел (гражданские и админи-
стративные). За первое полугодие этого 
года она рассмотрела 1200 дел, иногда за 
один день приходится решать по 30—36. 
«Может, это однотипные дела или дела 
об административных правонарушени-
ях?» — поинтересовались представите-
ли ВККС. «Нет», — ответила женщина. 
По ее словам, согласно штату в их суде 
должно быть 13 человек, а работает 
только 10. «За время, в течение которо-
го я работала в этой обители Фемиды, у 
6 судей либо заканчивались полномо-
чия, либо они уходили в отставку. Дела, 
которые они рассматривали, передава-
лись 3 работающим судьям. К тому же 
мы не имеем постоянных помощников 
и секретарей судебных заседаний: из-за 
небольшой зарплаты на этих должно-
стях никто долго не задерживается», —
отметила О.Хожаинова.

Чтобы спасти судей от дел, которые 
достаются им в наследство от коллег, 
ВККС обязывает каждого обладателя 
мантии, который намеревается продол-
жать карьеру в другом суде, завершить 
рассмотрение всех дел, находящихся в 
его производстве. �

ДИСЦИПЛИНАРКА 

Обремененные жалобами. 
ВККС засыпают жалобами на одних и тех же законников

 � Окончание, начало на стр.1

26 мая квалифкомиссия опять из-
учала письмо-жалобу на его действия. 
Тогда Е.Башмакова тоже обвиняли в во-
локите. Впрочем, судье все же удалось 
убедить «квалификационников» в своей 
оперативности: мол, дело рассмотрел за 
8 заседаний, между пятью из них были 
перерывы по 3—5 дней. В итоге посто-
янно действующий орган не нашел в 
действиях Е.Башмакова признаков дис-
циплинарного проступка.

«Реанимировать» свою репутацию, 
подмоченную выговором от 14 апреля, 
судья решил в Высшем совете юстиции, 
обжаловав вердикт квалифкомиссии. В 
ВСЮ законника поддержали, отменив 
решение ВККС о привлечении его к дис-
циплинарной ответственности. Члены 
ВСЮ пришли к выводу, что для долгого 
рассмотрения дела у Е.Башмакова были 
веские причины. 

Е.Башмаков работает судьей не так 
давно — он был назначен указом Прези-
дента от 13.05.2009 на 5 лет. Возможно, 
вскоре жалоб от недовольных граждан 
станет меньше. Кроме того, причиной 
нарушения разумных сроков рассмо-
трения дел может быть существенная 
нагрузка на судью, которую зафиксиро-
вали в ВСЮ. Как отметила заместитель 
председателя Совета Лидия Изовитова, 
ВККС должна была учесть значитель-
ный объем работы. «В 2009 году в его 
производстве находилось 3315 дел, в 
2010-м — 3665, в 2011-м (на время ре-

шения его вопроса в ВККС) он рассмот-
рел 953 дела», — проинформировала 
Л.Изовитова. 

Снова не повезло судье Приморского 
райсуда г.Одессы Сергею Терехину, в 
отношении которого квалифкомиссия 
открыла очередную «дисциплинарку». 
Перед этим, 29 сентября, он получил вы-
говор за волокиту (рассматривает одно из 
дел с 2006 года). По словам представите-
лей ВККС, с осени 2010-го по настоящее 

время на С.Терехина поступило около 
40 жалоб. 

Основания для выговора 

Наказание в виде выговора полу-
чила и судья Шевченковского райсуда 
г.Киева Светлана Гайдук. С жалобой на 
нее обратилась Служба безопасности 
Украины, которая обвинила служителя 
Фемиды в нарушении норм уголовно-

процессуального законодательства во 
время рассмотрения представлений 
следователей. 

Как сообщил член ВККС Дмитрий 
Сокуренко, согласно выводу прове-
денной проверки 25.10.2010 С.Гайдук 
рассмотрела представление старшего 
следователя по особо важным делам 
о проведении обысков по уголовно-
му делу, возбужденному по фактам 
фиктивного предпринимательства. В 
удовлетворении представления она 
отказала. Это нанесло значительный 
материальный ущерб государству, по-
скольку привело к легализации дохо-
дов, полученных преступным путем, 
и к уклонению от уплаты налогов. Как 
следствие, бюджет понес большие по-
тери. 

На постановления суда прокурор 
подал апелляции. Апелляционный суд 
г.Киева 8.11.2010 отменил постановления 
судьи С.Гайдук, материалы представле-
ний возвращены в суд первой инстанции 
на новое рассмотрение. Основанием для 
отмены является то, что представления 
следователя рассматривались судом в 
отсутствие прокурора. При этом матери-
алы дела не содержат никаких сведений 
о том, что тот был надлежащим образом 
уведомлен о времени и месте их рассмот-
рения. 

Проанализировав обращение, заслу-
шав представителя СБУ и судью, комис-
сия согласилась, что С.Гайдук допустила 
нарушение норм УПК, и объявила ей 
выговор. �

ПОЗИЦИЯ

Уличное противостояние.
ВСЮ не прислушался к призывам митингующих и оставил судью на должности 

АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

Митинги и громкие обвинения 
не помешали бывшему 
руководителю Ровенского 
городского суда Петру 
Денисюку сохранить должность 
судьи. Правда, вернуться в 
кресло руководителя ему не 
удалось. То ли задабривая 
Высший совет юстиции, то ли 
пытаясь уберечь себя от столь 
пристального внимания, судья 
решил не претендовать на 
админдолжность.

На повышенных тонах

На заседании 18 октября членам Со-
вета пришлось работать под громкие 
выкрики и скандирование нескольких 
десятков митингующих. Толпа, собра-
вшаяся под стенами ВСЮ с самого утра, 
вряд ли удивила членов коллегиального 
органа. Если в повестке дня упомянут 
П.Денисюк — жди митинга. Опять под 
стенами Совета собрались противники 
этого судьи. Кроме того, граждане, не 
желающие видеть П.Денисюка в мантии, 
раньше протестовали возле Верховного 
Суда и Администрации Президента.

Как и прежде, митингующие обвиня-
ли судью в волоките во время рассмот-
рения дел, злоупотреблении служебным 
положением и т.д. Все желающие могли 
получить бесплатную газету, напеча-
танную 8 октября... прошлого года. Од-
нако, поскольку одним из основных ее 

материалов была статья о деятельности 
П.Денисюка, для организаторов митин-
га эта публикация по-прежнему была 
актуальна.

В этот раз для проведения акции было 
сразу две причины: коллегиальный орган 
должен был рассмотреть представление 
Совета судей общих судов относительно 
назначения П.Денисюка на должность 
председателя Ровенского городского 
суда, а также предложение члена ВСЮ 
Николая Кобылянского об увольнении 
упомянутого законника.

В начале заседания секции консти-
туционного органа П.Денисюк, который 
более 5 лет возглавлял указанный суд, 
сделал заявление: он не претендует на то, 
чтобы и в дальнейшем занимать админ-
должность. «Я принял такое решение, 
чтобы не усугублять ситуацию. Я вижу, 
что она безосновательна, но столько 
времени продолжается, и это в какой-то 
мере парализует работу ВСЮ и других 
государственных органов», — объяснил 
судья. В то же время он убеждал собра-
вшихся, что большинство работников 
суда поддерживали его кандидатуру. 
Правда, когда руководитель Совета Вла-
димир Колесниченко поинтересовался у 
судьи причинами такой неприязни, тот 
не смог ответить.

Такое решение П.Денисюка было ожи-
даемым. На одном из прошлых заседаний 
В.Колесниченко назвал сомнительны-
ми его перспективы вновь возглавить 
Ровенский городской суд. Кроме того, 
законник мог надеяться, что ВСЮ при-
мет его «жертву» и оставит хотя бы на 
должности судьи.

Но такое положение дел не устраи-
вало людей, собравшихся возле здания 
конституционного органа. Во время за-
седания они продолжали скандировать 
лозунги. Даже за закрытыми окнами 
абстрагироваться от уличных событий 
не удавалось. Больше всего шум раз-
дражал Сергея Кивалова. Председатель 
Комитета ВР по вопросам правосудия 
не мог понять, почем у на улице не 
успокаиваются, если судья уже пошел 
на уступки. 

Не удовлетворила добровольна я 
«жертва» судьи и Н.Кобылянского, ко-
торый настаивал на его увольнении. 
Стараясь быть услышанным, несмотря 
на уличный шум, он сообщил, что на-
шел признаки нарушения присяги в трех 
делах, которые рассматривал П.Денисюк. 
«Факты не могут свидетельствовать ни о 
чем другом, как о личной заинтересован-
ности в рассмотрении дел», — отметил 
председатель Совета судей админсудов. 
При этом жалоб было значительно боль-
ше, но остальные он не счел обоснован-
ными.

Сам П.Денисюк поблагодарил за, по 
его мнению, объективное рассмотрение 
жалоб, ведь было снято большинство 
обвинений митингующих. Также он 
признал, что допускал некоторые про-
цессуальные нарушения, но заверил, что 
делал это неумышленно. Дальнейшую 
судьбу судьи ВСЮ решал за закрытыми 
дверями. После долгого обсуждения кол-
легиальный орган решил оставить его на 
должности. 

Вряд ли противников ровенского за-
конника такое решение устроило, а зна-

чит, можно ожидать новых обращений в 
ВСЮ и новых протестов.

Минус один

Большинство кандидатов, которые 
в этот день пытались получить адми-
нистративные должности, услышали 
положительный ответ от ВСЮ. Не по-
везло только Николаю Погребному. 
Его обвиняют в том, что, находясь за 
рулем «вольво», он стал виновником 
ДТП, в результате чего один человек 
погиб. Письма, в которых изложена эта 
информация, отправила в ряд учреж-
дений жена погибшего.

Сам служитель Фемиды пытался 
убедить коллегиальный орган, что, хотя 
и был в то время в машине, за рулем не 
сидел. По его словам, следствие устано-
вило что виновником аварии был по-
гибший водитель другого автомобиля. 
Члены ВСЮ решили не спешить с приня-
тием решения и отложили рассмотрение 
дела до выяснения обстоятельств.

Неприятности ожидали и Василия 
Онопенко. Члены ВСЮ решили, что, 
поскольку он находился в составе кол-
легиального органа, так как занимает 
должность Председателя ВС, а срок его 
полномочий закончился, принимать 
участие в следующих заседаниях он 
уже не может. Конечно, у В.Онопенко 
есть шанс вернуться в ВСЮ, ведь он 
намерен вновь бороться за должность 
руководителя наивысшего судебного 
органа. Однако вполне вероятно, что 
после Пленума ВС в ВСЮ появится но-
вое лицо. �

НАЗНАЧЕНИЯ

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання суддів  

Відповідно до пункту 27 частини 
першої статті 85, частини 
першої статті 128 Конституції 
України Верховна Рада України 
постановляє:

Обрати на посади суддів 
безстроково: 

Феодосійського міського суду 
Автономної Республіки Крим 
 • САМОЙЛОВУ Олену Василівну; 

Луцького міськрайонного суду 
Волинської області 
 • КОВТУНЕНКА Віталія 

Володимировича; 
Самарського районного суду міста 
Дніпропетровська 
 • СУХОРУКОВА Андрія Олексійовича. 

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ,
22 вересня 2011 року 
№3782-VI

РЕКОМЕНДАЦИИ

 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів
України 
Оголошення

30 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: 

 • Волкова Романа Володимировича — 
на посаду судді Господарського 
суду Одеської області;

 • Аленіна Олександра Юрійовича —
на посаду судді Одеського 
апеляційного господарського суду;

 • Мельник-Томенко Жанни 
Миколаївни — на посаду судді 
Вінницького апеляційного 
адміністративного суду;

 • Гонтарука Віктора Миколайовича —
на посаду судді Вінницького 
апеляційного адміністративного 
суду;

 • Сторчака Володимира Юрійовича —
на посаду судді Вінницького 
апеляційного адміністративного 
суду;

 • Мокрецького Віктора Івановича — 
на посаду судді Апеляційного суду 
Житомирської області;

 • Добрянської Ярослави Іванівни —
на посаду судді окружного 
адміністративного суду м.Києва;

 • Тустановського Андрія 
Олександровича — на посаду 
судді Веселинівського районного 
суду Миколаївської області;

 • Грищука Володимира 
Олександровича — на посаду 
судді Апеляційного суду Львівської 
області;

 • Любинецького Миколи 
Володимировича — на посаду 
судді Алуштинського міського суду 
Автономної Республіки Крим;

 • Чорної Софії Зіновіївни — на 
посаду судді Сихівського 
районного суду м.Львова.

6 судебная власть



КАДРЫ

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання судді 

Відповідно до пункту 27 частини 
першої статті 85, частини першої 
статті 128 Конституції України 
Верховна Рада України 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

Обрати НАЗАРОВУ Марину Вікторівну, 
раніше обрану безстроково, на 
посаду судді апеляційного суду 
Луганської області. 

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 

м.Київ, 
6 жовтня 2011 року 
№3836-VI

ОТСТАВКА

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про звільнення суддів 

Відповідно до пункту 9 частини 
п’ятої статті 126 Конституції України 
Верховна Рада України 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

Звільнити з посад суддів: 
апеляційного суду Автономної 
Республіки Крим 

 • Луніна Сергія Вікторовича — 
у зв’язку з поданням заяви 
про відставку; 

апеляційного суду Донецької 
області 

 • Сукманову Надію Валентинівну — 
у зв’язку з поданням заяви про 
відставку; 

Онуфріївського районного суду 
Кіровоградської області 

 • Шелеська Василя Дмитровича — 
у зв’язку з поданням заяви 
про відставку; 

господарського суду Автономної 
Республіки Крим 

 • Луцяка Михайла Івановича — 
у зв’язку з поданням заяви 
про відставку; 

господарського суду міста Києва 

 • Шевченка Віталія Юхимовича — 
у зв’язку з поданням заяви 
про відставку. 

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 

м.Київ, 
6 жовтня 2011 року 
№3837-VI

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про звільнення судді 

Відповідно до пункту 5 частини 
п’ятої статті 126 Конституції України 
Верховна Рада України 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

Звільнити Роздобудька Олександра 
Миколайовича з посади судді 
Березанського міського суду 
Київської області у зв’язку з 
порушенням присяги судді. 

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 

м.Київ, 
22 вересня 2011 року 
№3787-VI

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про звільнення судді 

Відповідно до пункту 9 частини 
п’ятої статті 126 Конституції України 
Верховна Рада України 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

Звільнити Шаповалову Ольгу 
Анатоліївну з посади судді 
Верховного Суду України у зв’язку з 
поданням заяви про відставку. 

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 

м.Київ, 
22 вересня 2011 року 
№3791-VI

СХОЖИЕ ВОПРОСЫ

Проверка макетом дела.
Кандидаты в судьи на экзаменах будут выполнять больше заданий
НАТАЛЬЯ ШИНЯЕВА, 
Pravo.ru

На сайте Госдумы 
размещен внесенный 
Президентом РФ законопроект о 
совершенствовании деятельности 
комиссий, принимающих 
квалификационный экзамен на 
должность судьи. Напомним, 
что в Украине подбором кадров, 
проверкой их знаний занимается 
Высшая квалификационная 
комиссия судей. Эти обязанности 
на нее возложены законом 
«О судоустройстве и статус судей» 
от 7.07.2010.

В законопроекте глава государства 
предлагает следующие новшества. Буду-
щие судьи должны выполнить новое зада-
ние — написать решение по макету дела, 
зато кандидатов и докторов юридических 
наук, которым присвоено звание заслу-
женного юриста РФ, от сдачи экзаменов 
освободят.

Сейчас соответствующая деятель-
ность регулируется Положением ВККС об 
экзаменационных комиссиях по приему 
квалификационного экзамена на долж-
ность судьи от 15.05.2002. Согласно этому 
документу экзаменационные комиссии 
находятся при квалифколлегиях, которые 
и назначают экзаменаторов «из числа 
наиболее опытных судей».

Президент предлагает устранить 
зависимость экзаменационных комис-
сий от органов судейского сообщества, 
п редос та ви в и м с а мос тоя тел ьны й 
статус, а также дополнить нормами о 
комиссиях законы о статусе судей и об 
органах судейского сообщества. Для 
этого перечень таких органов, суще-
ствующий в одноименном законе, пред-
лагается дополнить экзаменационными 
комиссиями, которые по статусу будут 
равны Всероссийскому съезду судей, 
конференциям судей субъектов РФ, 
советам судей и квалифколлегиям. В 
законопроекте четко прописывается, 
что экзаменационные комиссии «не 
подотчетны органам, их избравшим, за 
принятые решения».

Помимо региональных экзамена-
ционных комиссий, будет существовать 
еще и Высшая экзаменационная комис-
сия. Членов экзаменационных комиссий 
будут выбирать всероссийский съезд 
судей и конференции судей субъектов 
РФ. Претендентов в ВЭК — представлять 
председатели Верховного и Высшего ар-
битражного судов, а в региональные ко-
миссии — председатели судов субъектов 
федерации. Руководители судов должны 
будут подать не менее 2 кандидатур на 
место экзаменатора.

ВЭК будет состоять из 21 экзаменато-
ра: 8 человек из судей общих судов, 
8 арбитражных судей, 4 преподавателя 
права или научных работника с ученой 
степенью и 1 представитель Общерос-
сийского общественного объединения 
юристов. Экзаменаторов будут избирать 
на 4 года тайным голосованием.

Члены экзаменационных комиссий 
могут лишиться своего места, если со-
вершат дисциплинарный проступок, 
преступление или административное 
правонарушение, а также в случае их от-
сутствия на заседаниях комиссии в тече-

ние 4 месяцев без уважительных причин.
Многие пункты Положения ВККС о 

порядке сдачи экзамена кандидатами 
перекочевали в законопроект. Из нова-
ций можно отметить освобождение от 
сдачи экзамена для кандидатов и док-
торов юридических наук, имеющих зва-
ние заслуженных юристов РФ. Также к 
3 теоретическим вопросам и 2 практиче-
ским задачам в экзаменационном билете 
добавится новое задание для кандидата 
в судьи — подготовить процессуальный 
документ по макету дела. Ученые за работу 
в качестве экзаменаторов будут получать 
деньги.

Если кандидат не сдал экзамен, через 
полгода он может вновь попытать счастья. 
Также законопроект предусматривает, 
что решение комиссии может быть обжа-
ловано в том случае, если была нарушена 
процедура его принятия. Рассмотрением 
таких жалоб будут заниматься суды об-
щей юрисдикции.

Президентский законопроект направ-
лен для экспертизы в комитет Госдумы по 
конституционному законодательству и 
государственному строительству. �

СОБРАНИЕ 

Круглый стол «социалки»
Винницкий апелляционный 
админсуд собрал за круглым 
столом представителей третьей 
ветви власти, правоохранительной 
системы, работников Минюста 
и Министерства социальной 
политики, чтобы обсудить 
проблемные вопросы применения 
законодательства, связанного 
с социальными выплатами 
льготным категориям граждан. 

Мероприятие, состоявшееся 14 октяб ря, 
по убеждению инициаторов, должно было 
привлечь внимание представителей госу-
дарственной власти к судебной практике 
применения и выполнения законов, гаран-
тирующих социальные выплаты отдельным 

категориям граждан, и стать своеобразной 
площадкой для обмена мнениями и предло-
жениями по поводу поиска путей решения 
проблем, возникающих между социально 
незащищенными слоями населения и го-
сударством. 

В начале заседания выступили пред-
седатель ВАС Александр Пасенюк и замес-
титель председателя ВСС Николай Пшенка, 
которые отметили важность проведения 
таких мероприятий и пожелали участ-
никам плодотворной работы. «Основные 
государственные социальные гарантии 
устанавливаются законами с целью обес-
печения конституционного права граж-
дан на достаточный жизненный уровень. 
Они не могут быть ниже прожиточного 
минимума, предусмотренного законом. 

Социальные гарантии — это объективная 
необходимость для любого правового госу-
дарства, содержание и цель его существо-
вания. Объем и уровень таких гарантий 
являются мерилом его цивилизованно-
сти», — отметил Н.Пшенка. Проанализиро-
вав нормативно-правовые акты, которыми 
определяются расходы государства на 
общественные нужды (в частности, обес-
печение права на социальную защиту), 
вспомнив о практике применения судами 
норм права относительно сроков, на про-
тяжении которых осуществляются пере-
расчет пенсии, взыскание средств за неис-
полнение решения о перерасчете пенсии и 
т.п., а также о систематических случаях не-
исполнения судебных решений, докладчик 
призвал представителей судебной власти к 

сотрудничеству с Пенсионным фондом и 
другими социальными органами. Кроме 
того, он отметил необходимость принятия 
мер для получения реальной информации, 
которая даст возможность принять пра-
вильное, законное решение. 

Вопроса процессуального представи-
тельства органов государственной власти 
в административном судопроизводстве 
коснулся заместитель председателя ВАС 
Михаил Цуркан. В то же время судья 
ВСС Елена Сытник акцентировала вни-
мание на отсутствии единой судебной 
практики при рассмотрении судами об-
щей юрисдикции обращений, связанных 
с исполнением решений относительно 
социальных выплат, принятых в порядке 
гражданского судопроизводства. �

ИНИЦИАТИВЫ

Кому сбор не писан...
Госучреждения пытаются избавиться от обязанности платить за судебные процессы
ЛЕВ СЕМИШОЦКИЙ

Закон «О судебном сборе» еще не 
вступил в силу, а госструктуры 
уже волнуются из-за перспективы 
существенного увеличения 
расходов на судебные споры. 
Законодатели в свою очередь, по 
тем или иным соображениям, 
лоббируют освобождение 
отдельных учреждений от уплаты 
сбора. В то же время, по подсчетам 
Кабмина, новый порядок оплаты 
исков позволит увеличить 
финансирование судов почти на 
1,8 млрд грн. в год. Если, конечно, 
нардепы не согласятся расширить 
перечень «льготников».

Кто не платит, тот и судится

Еще во время подготовки проекта 
закона «О судебном сборе» ко второму 
чтению нардепы из разных фракций пред-
лагали оставить в перечне неплательщи-
ков сбора различные органы контроля, 

освобожденные от уплаты государствен-
ной пошлины. Однако в итоговой ре-
дакции закона в списке остались только 
отдельные учреждения и органы власти 
(в определенной категории споров). Зако-
нодатели согласились с позицией авторов 
проекта: если государственное учрежде-
ние подает иск и платит судебный сбор, 
то в случае удовлетворения его законных 
требований эти суммы возвращает ответ-
чик. 

Особо не протестовал и Кабмин. Одна-
ко на прошлой неделе не Правительство, 
а группа народных депутатов решила 
освободить от уплаты сбора Государ-
ственную экологическую инспекцию 
(проект №9299). Как отметил один из 
авторов инициативы Дмитрий Шпенов, 
«абсурдно, что Госэкоинспекция, которая 
финансируется из госбюджета, будет пла-
тить судебный сбор в бюджет. В сущности, 
бюджетные средства просто будут пере-
гоняться с одного счета на другой». По 
мнению нардепа, принятие этого проекта 
поможет избежать волокиты, при этом 
«государство в лице Госэкоинспекции 
сможет эффективно и своевременно об-

ращаться в суд для взыскания убытков за 
загрязнение окружающей среды».

Возможно, вопрос взыскания таких 
убытков действительно не терпит отла-
гательства. Но и обязанность платить 
сбор не препятствует защите интересов 
государства и общества. В любом случае, 
если контрольный орган докажет свою 
правоту, суд взыщет с эконарушителя не 
только убытки, но и сумму сбора. 

Однако сам по себе прецедент расши-
рения перечня «льготников» запустит 
цепную реакцию: за экоинспекторами по-
тянутся налоговики, милиционеры и все 
остальные защитники государственных 
интересов. Ведь они также обращаются 
в суд не ради удовольствия и сбор платят 
не из собственного кармана.

В то же время, по мнению одного 
из авторов проекта закона «О судебном 
сборе» Валерия Писаренко, этот платеж 
будет дисциплинировать чиновников, 
удерживая их от подачи необоснованных 
исков. Особенно — от кассационного и 
апелляционного обжалований по заве-
домо проигрышным делам, например о 
социальных выплатах. 

Финансовые перспективы

По расчетам Кабмина, изложенным 
в проекте изменений в госбюджет на 
2011 год, который также зарегистриро-
ван в ВР на прошлой неделе, за 2 месяца 
этого года в специальный фонд от уплаты 
судебного сбора поступит свыше 300 млн 
грн. В то же время от оплаты информаци-
онно-технических услуг за этот период не 
поступит почти 23,7 млн. То есть введение 
судебного сбора позволит увеличить фи-
нансирование судов уже в этом году более 
чем на 138 млн грн. ежемесячно, или на 
более чем 1,6 млрд за год.

Как и предусмотрено законом, до-
полнительные поступления Кабмин на-
правляет на увеличение расходов для 
осуществления правосудия. В частности, 
по правительственному проекту (№9296), 
еще в этом году ГСАУ дополнительно по-
лучит на суды первой и второй инстанций 
почти 273,5 млн грн. Увеличится и фи-
нансирование высших судебных органов 
(см. табл. — Прим. ред.). В целом матери-
альное обеспечение судебной системы уже 
с 1 ноября увеличится более чем вдвое.

Однако эти цифры останутся такими, 
только если не будет пополняться пере-
чень освобожденных от уплаты судебного 
сбора. Хотя не верится, что после стольких 
лет недофинансирования отечественной 
Фемиды законодатели опять вернутся к 
практике «дешевого» правосудия. �

Распределение дополнительных поступлений от введения судебного сбора в 2011 году

Распорядители бюджетных средств
Объемы финансирования, тыс. грн.

Утверждено 
на 2011 год

Дополнительно 
на 2 месяца

В пересчете 
на год

%

Государственная судебная администрация,
в том числе

2 630 073,3 273 436,3 1 640 617,8 62,38

апелляционные общие суды 404 025,3 60 938,3 365 629,8 90,50

местные общие суды 1 492 669,4 127 497,7 764 986,2 51,25

апелляционные хозяйственные суды 127 071,9 19 133,2 114 799,2 90,34

местные хозяйственные суды 211 072,9 17 112,3 102 673,8 48,64

Национальная школа судей 5 551,7 2 027,6 12 165,6 219,13

апелляционные административные суды 95 769,1 20 917,5 125 505,0, 131,05

местные административные суды 176 722,1 27 837,3 167 023,8 94,51

Верховный Суд 93 734,9 20,7 124,2 0,13

Высший специализированный суд по рассмотрению 
гражданских и уголовных дел

132 458,9 665,0 3 990,0 3,01

Высший хозяйственный суд 123 791,4 3 684,1 22 104,6 17,86

Высший административный суд 85 328,5 94,0 564,0 0,66

В целом 3 065 387,00 277 900,10 1 667 400,60 54,39

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВЛАДИМИР 
ПИЛИПЕНКО, 
член Комитета ВР по 
вопросам правосудия:

— Я считаю, что нужно минимизировать 
попытки освободить госучреждения от 
уплаты судебного сбора. Это абсолютно 
нецелесообразно. Поскольку субъекты 
обращения в суд у нас находятся в равных 
условиях, обладают одинаковыми дееспо-
собностью и правами. Конечно, есть катего-
рии льготников, которые определены ст.5 
закона, но это скорее исключение. Поэтому, 
как по мне, не нужно делать из исключения 
правило. Тем более что в некоторых слу-
чаях отдельные органы государственной 
власти используют свое привилегирован-
ное, по сравнению с другими субъектами 
правоотношений, положение не для 
защиты интересов государства, а для дав-
ления на бизнес.
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НАЗНАЧЕНИЕ

«Руководящие пропуска»
На заседании 18 октября Высший совет юстиции продолжил назначать на 
административные должности. В этот раз почти все претенденты получили 
согласие коллегиального органа, и только в одном случае судью попросили 
прийти на заседание еще раз.

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫШЕВ

Ожидая начала работы, Владимир ВЫСОЦКИЙ просматривал свежую прессу.

КВАЛИФКОМИССИЯ

Двадцатка 
«бессрочников»
18 октября Высшая квалификационная комиссия 
судей дала рекомендательные «пропуска» 
20 законникам, 5-летний срок полномочий которых 
заканчивается в январе 2012 года. Также постоянно 
действующий орган открыл перед 6 служителями 
Фемиды двери в апелляционные суды.

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО

После того как в ВККС появился заместитель председателя, 

ее руководитель Игорь САМСИН может передать 

ему модераторские полномочия и идти на запланированную встречу 

с представителями власти.

За 5 лет работы в Бердянском горрайсуде Запорожской области 

Инна ПРИНЬ приобрела бесценный опыт и намерена получить 

бессрочный «пропуск».

Наталия ШИТЧЕНКО продолжит карьеру в Апелляционном суде 

Черниговской области.

19 претендентов на руководящие должности получили от ВСЮ положительный вердикт.

Рассмотрение вопроса о назначении Николая ПОГРЕБНОГО 

председателем Суворовского райсуда г.Одессы ВСЮ решил 

пока отложить.

Лидия ИЗОВИТОВА убеждена, что ВККС 

должна усовершенствовать отбор будущих законников.

Перед началом заседания члены ВСЮ имеют возможность обменяться новостями 

о ходе судебной реформы.

Андрей ТРУБНИКОВ получил должность заместителя 

председателя Шевченковского райсуда столицы.

Прежде чем принять решение, председатель ВСЮ 

Владимир КОЛЕСНИЧЕНКО (справа) консультировался с коллегами.
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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

ИТОГИ

Год в работе
Делегаты конференции судей хозяйственных судов заслушали отчет своего совета и откорректировали его 
состав. Кроме того, они узнали о перспективах улучшения своего материального обеспечения, которое может 
произойти уже в следующем году.

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО

Председатель ССХС Александр УДОВИЧЕНКО откровенно рассказал о работе совета.

Виктор МОСКАЛЕНКО (слева) воспользовался случаем, чтобы пообщаться 

со старыми знакомыми.

Председатель Харьковского апелляционного хозяйственного суда 

Василий КУХАРЬ заслушался рассказами о финансовых перспективах.

В начале заседания в зале прозвучал Государственный Гимн.

Для судей главное, чтобы предложения, прописанные главой ГСАУ 

Русланом КИРИЛЮКОМ, получили поддержку в парламенте.

Судью ВХС Светлану ШЕВЧУК избрали секретарем конференции.

Одесский апелляционный хозсуд, который возглавляет Валерий БАЛУХ (в центре), 

в этом году столкнулся с недофинансированием, но ГСАУ пообещала 

исправить ситуацию.Юрий ВЛАСОВ будет представлять в ССХС Хозяйственный суд г.Киева.
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ФИНУСЛУГИ

Заемщику на заметку.
Семь новых правил, которые нужно иметь в виду при оформлении кредита

ВАЛЕНТИН БОГУНОВ, юрист

16 октября официально 
опубликован и вступил 
в силу закон, существенно 
корректирующий правовое 
регулирование отношений 
между банками и их клиентами. 
Что изменилось и на что стоит 
обратить особое внимание при 
заключении договора кредита — 
попробуем разобраться.

1. Валютных кредитов больше нет

Пожалуй, одной из наиболее громких 
новаций закона «О внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты 
Украины относительно урегулирования 
отношений между кредиторами и потре-
бителями финансовых услуг» №3795-VI 
можно назвать отмену потребительского 
валютного кредитования.

До начала финансового кризиса в 
стране валютные займы составляли 
значительную часть ипотечного креди-
тования. Стремительная девальвация 
гривны в конце 2008 года автоматически 
увеличила долг таких заемщиков в два 
раза, вследствие чего банки столкнулись 
с проблемой массового невозврата кре-
дитов. Получилось, что пострадали обе 
стороны: и финучреждения, и их клиенты. 
Тогда Нацбанк как мог ограничивал кре-
дитование в валюте, время от времени на-
мекая на временный характер таких мер… 

Но в конце прошлого года от главы 
НБУ Сергея Арбузова поступил четкий 
сигнал: «С целью нейтрализации угроз 
экономической безопасности в банков-
ской сфере, связанных, в частности, с 
накоплением внешних и внутренних 
долгов в иностранной валюте банками и 
их клиентами, целесообразно установить 
на постоянной основе запрет на предо-

ставление финансовыми учреждениями 
потребительских кредитов в иностранной 
валюте на территории Украины».

Сказано — сделано. Теперь в абз.3 ч.1 
ст.11 закона «О защите прав потребите-
лей» содержится норма, которая гласит: 
«Предо ставление (получение) потреби-
тельских кредитов в иностранной валюте 
на территории Украины запрещается».

2. Банкам разрешили 
самостоятельно менять ставки

До недавнего времени государство 
защищало заемщиков, введя на законода-
тельном уровне запрет увеличивать раз-
мер процентов по кредитному договору в 
одностороннем порядке. Теперь ст.10561 
Гражданского кодекса предусмотрены 
ставки двух типов: фиксированная и изме-
няемая, а также четко расписаны условия 
их применения.

Фиксированная процентная ставка не 
изменяется на протяжении всего срока 
действия кредитного договора. И даже 
если банк пропишет для себя в договоре 
право менять ее в одностороннем по-
рядке, такое условие по закону считается 
ничтожным.

Если же договор предполагает при-
менение изменяемой процентной ставки, 
то в этом случае банк вправе самостоя-
тельно увеличивать и обязан уменьшать 
процентную ставку. Условия и порядок 
изменения этой ставки, в том числе пе-
риодичность ее пересмотра, должны быть 
отражены в самом договоре.

Одним из основных заложенных за-
коном №3795-VI в порядок применения 
банком изменяемой ставки критериев 
является ее предсказуемость для клиента: 
порядок расчета должен позволять точно 
определить размер процентной ставки 
по кредиту на любой момент в течение 
всего срока действия кредитного догово-
ра. Причем кредитор не вправе изменять 
установленный договором порядок расче-
та ставки без согласия заемщика. 

В основу формулы изменения став-
ки положен индекс, который стороны 
согласовывают при заключении до-
говора. По закону этот индекс уста-
навливает независимое учреждение, 
имеющее признанную деловую репу-
тацию на рынке финансовых услуг. Он 
должен основываться на объективных 
индикаторах финансовой сферы, по-
зволяющих определить рыночную сто-
имость кредитных ресурсов. Текущее 
значение индекса должно периодически, 
но не реже одного раза в месяц, публи-
коваться в средствах массовой инфор-
мации или обнародоваться через другие 
общедоступные регулярные источники 
информации. Причем каждый кредитный 
договор должен содержать ссылку на та-
кой источник, что и позволит заемщику 
контролировать правильность начисления 
банком процентов.

В конечном итоге предсказуемость для 
заемщика процентной ставки обеспечивает-
ся максимальным размером ее увеличения. 
Этот показатель, по закону, также должен 
быть прописан в условиях договора.

Об изменении процентной ставки кре-
дитодатель теперь «обязан будет письменно 
уведомить заемщика, поручителя и иных 
обязанных по договору лиц… не позд нее 
чем за 15 календарных дней до даты, с кото-
рой будет применяться новая ставка».

Стоит уточнить, что эти изменения 
не касаются действующих кредитных 
договоров. Новые правила об изменении 
процентных ставок, установленные за-
коном №3795-VI, будут действовать лишь 
в отношении договоров, заключенных 
после вступления в силу этого акта, так 
как согласно ст.58 Конституции закон 
обратной силы не имеет. Кроме того, со-
гласно ч.1 ст.5 ГК «акты гражданского 

законодательства регулируют отношения, 
возникшие со дня вступления их в силу».

3. Никаких скрытых платежей 
мелким шрифтом

К сожалению, далеко не все люди вни-
мательно читают предложенные банком 
условия кредитования, а написанное в 
договоре мелким шрифтом — и подав-
но. Из-за этого довольно часто получают 
сюрпризы в виде неожиданных затрат.

Законодатель решил позаботиться о 
нерадивых заемщиках, предусмотрев в 
ст.11 закона «О защите прав потребите-
лей» ряд обязанностей финучреждения, 
направленных на обеспечение про-
зрачности получения потребительско-
го кредита. Так, кредитодатель должен 
письменно уведомлять своих клиентов 
об ориентировочной совокупной стои-
мости кредита (в процентном значении 
и денежном выражении) с учетом про-
центной ставки по кредиту и стоимости 
всех услуг (регистратора, нотариуса, 
стра ховщика, оценщика и прочих), 
связанных с получением кредита и за-
ключением договора. Еще перед его за-
ключением ориентировочная стоимость 
кредита письменно сообщается клиенту, 
а детально расписывается уже в самом 
договоре. Причем законом отдельно 
оговорен запрет на печатание в нем 
детализированной стоимости кредита 

кеглем меньшим, чем кегль шрифта 
основного текста, слияние цвета шрифта 
с цветом фона.

Кроме того, кредитодателю запретили 
устанавливать в договоре о предостав-
лении кредита любые сборы, проценты, 
комиссии, платежи за действия, не яв-
ляющиеся услугой по сути. Напомним: 
по закону услуга — это деятельность ис-
полнителя по предоставлению (передаче) 
потребителю определенного договором 
материального или нематериального 
блага, которая осуществляется по ин-
дивидуальному заказу потребителя для 
удовлетворения его личных потребностей.

Теперь любые надуманные платежи, 
не связанные с предоставлением банком 
услуг, даже если они будут прописаны 
в договоре, не будут подлежать оплате, 
ибо такое условие договора признается 
ничтожным.

4. Досрочный возврат кредита — 
без санкций

Одним из таких платежей, которые 
отдельные фину чреждения любили 
взимать с граждан, был штраф за до-
срочное возвращение кредита. На такую 
«услугу», прописанную в тексте догово-
ра, заемщики, как правило, закрывали 
глаза ввиду низкой процентной ставки 

и других привлекательных условий. 
Однако когда у них появлялась возмож-
ность раньше рассчитаться с банком, то 
оказывалось, что сэкономить на процен-
тах не удастся.

Но справедливость восстановлена. 
Согласно ст.11 закона «О защите прав 
потребителей» теперь «кредитодате-
лю запрещается устанавливать любую 
дополнительную плату, связанную с 
досрочным возвратом потребительского 
займа. Условие договора о предоставле-
нии кредита, которое предусматривает 
уплату потребителем какой-либо допол-
нительной платы в случае досрочного 
возврата потребительского кредита, счи-
тается ничтожным». Кредитодателю так-
же запретили «отказывать потребителю 
в принятии платежа в случае досрочного 
возвращения потребительского кредита».

Клиент банка должен будет только 
уплатить проценты за пользование кре-
дитом и стоимость всех услуг, связанных 
с его обслуживанием и погашением, за 
период фактического пользования кре-
дитом.

5. Конфискация залога упрощена

Однозначно негативным для заемщи-
ка новшеством является появление в за-
коне «Об обеспечении требований креди-
торов и регистрации обременений» норм 
об упрощенном внесудебном механизме 
обращения взыскания на заложенное 
имущество.

Согласно обновленным редакци-
ям стст.24, 26 этого закона обращение 
взыскания на предмет обеспечительного 
обременения осуществляется теперь не 
только на основании решения суда, но и на 
основании исполнительной надписи нота-
риуса в порядке, установленном законом, 
или во внесудебном порядке. Последний 
предполагает право обременителя выбрать 
по своему усмотрению среди прочих спо-
собов обращения взыскания на предмет 
обеспечительного обременения также и ре-
ализацию заложенного имущества на осно-
вании исполнительной надписи нотариуса.

Также претерпел изменения закон «Об 
ипотеке»: бланкетная норма его ст.35 о 
моменте начала обращения взыскания на 
предмет ипотеки стала более конкретной 
и теперь также указывает на внесудебное 
урегулирование этого вопроса на основа-
нии договора.

Безусловно, исполнительная надпись 
нотариуса должна обеспечивать оператив-
ную защиту прав и интересов взыскателя. 

Но это в теории. На практике, к сожалению, 
она вполне может стать для последнего ин-
струментом злоупотреблений.

Кто хоть раз брал кредит, знает, как 
банк отвечает на предложения клиента о 
корректировке условий предоставления 
денежных средств. Типичной можно на-
звать ни к чему не принуждающую ре-
акцию «или подписывайте как есть, или 
обращайтесь за кредитом в другой банк». 
После такого заявления клиент, как пра-
вило, соглашается на все условия. В том 
числе (и прежде всего) на нотариальное 
удостоверение залога имущества.

Затем, когда у банка возникают пре-
тензии к заемщику, для обращения 
взыскания на заложенное имущество он 
обращается за получением исполнитель-
ной надписи к нотариусу. При этом по-
следнему нужно показать лишь оригинал 
нотариально удостоверенного договора 
и документы, подтверждающие бесспор-
ность задолженности и устанавливающие 
просрочку исполнения обязательства 
(разд.32 Инструкции о порядке совер-
шения нотариальных действий нотариу-
сами Украины, утвержденной приказом 
Минюста от 3.03.2004 №20/5). То есть при 
принятии решения нотариус фактически 
будет полагаться лишь на информацию 
банка, не оставляя заемщику шансов за-
щитить свои интересы.

6. Коллекторов подстраховали

По мнению некоторых юристов, за-
коном №3795-VI банкам фактически раз-
вязали руки в вопросе передачи долгов 
коллекторским компаниям, которые сво-
ими методами работы заставят клиентов 
финучреждений вспомнить лихие 1990-е. 
Думается, проблема в данном случае не-
сколько преувеличена.

Напомним, что в разгар финансово-
го кризиса как грибы после дождя ста-
ли появляться фирмы, занимающиеся 
выбиванием проблемных долгов из насе-
ления. Не имея ни достаточной ресурсной 
базы, ни опыта работы в сфере взыскания 
задолженности, эти «специалисты» порой 
применяли сомнительные с правовой 
точки зрения методы общения с должни-
ками банков, например систематические 
«задушевные» беседы с оттенком запуги-
вания и уведомление о долгах работода-
теля заемщика.

В связи с этим Кабмин даже попы тал ся 
урегулировать коллекторскую деятель-
ность путем введения лицензирования: 
в августе 2009 года в Верховной Раде 
был зарегистрирован законопроект 
№5046, который, однако, через полгода 
отозвали.

Вместе с тем отсутствие специально-
го закона отнюдь не является препятстви-
ем для деятельности коллекторов, ведь 
все достаточные основания уже содержит 
Гражданский кодекс: это договоры предо-
ставления услуг (гл.63), факторинга (гл.73), 
поручительства (ст.553). О том, что дело 
будет передаваться коллекторской орга-
низации, дебитор может и не знать, ведь 
согласно ст.516 ГК изменение кредитора в 
обязательстве может осуществляться без 
согласия первого.

Единственная проблема на тот момент 
заключалась в обязательствах финучреж-
дения сохранять банковскую тайну, к 
которой относится в том числе и инфор-
мация о финансово-экономическом поло-
жении клиентов (ст.60 закона «О банках и 
банковской деятельности»).

Но со временем и эту проблему реши-
ли: в начале 2011 года ст.61 данного зако-
на дополнили нормой, согласно которой 
финучреждение получило право пред-
оставлять содержащую банковскую тайну 
информацию частным лицам и организа-
циям для обеспечения выполнения ими 
своих функций или предоставления услуг 
банку в соответствии с заключенными 
между такими лицами (организациями) 
и банком договорами. Законом №3795-
VI эта норма была всего лишь уточнена: 
заключаемые между лицами (организа-
циями) и банком договоры — это в том 
числе договоры об уступке права требо-
вания к клиенту. 

Так что клиенту банка, имеюще-
му проблемы с возвратом кредита, рас-
сматриваемый закон оснований опасаться 
коллекторов ни прибавил, ни убавил: у по-
следних на сегодняшний день законных 
мер воздействия не больше, чем у осно-
вного кредитора, то есть финучреж-
дения. Для последнего в ст.11 закона 
«О защите прав потребителей» прописали 
обязанность уведомлять потребителя о 
передаче третьей стороне своих прав по 
договору о предоставлении потребитель-
ского кредита.

7. Для заемщика появилась еще 
одна статья в УК

Речь идет о ст.222 УК («Мошенни-
чество с финансовыми ресурсами»), 
диспозиция которой после изменений, 
внесенных законом №3795-VI, предпола-
гает общий субъект преступления.

Ранее по этой статье к ответственно-
сти могли быть привлечены лишь гражда-
не-предприниматели, участники юрлица 

или должностные лица предприятий. 
Теперь мошенником будет считаться лю-
бое лицо, достигшее возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность, 
предо ставившее кредитору для полу-
чения займа заведомо неправдивую ин-
формацию.

Практическая ценность таких нова-
ций, откровенно говоря, сомнительна. 
Ведь попытки мошенника безоснова-
тельно получить кредит должны пресе-
каться самим банком. Это стандартные 
процедуры проверки предоставленных 
потенциальным заемщиком документов, 
подтверждающих его надежность.

Если же информация, изложенная 
в таких документах, оказалась не со-
ответствующей действительности, то 
в данном случае наступает уголовная 
ответственность по ст.358 УК («Подделка 
документов...»).

Очевидно, в данном случае можно 
говорить о том, что законодатель просто 
дал банкам еще один рычаг влияния на за-
емщиков, ведь уровень преступности за-
висит не от количества статей в уголовном 
законе, устанавливающих ответствен-
ность за одно и то же деяние, и даже не от 
санкций, а от эффективности практиче-
ской деятельности правоохранительных 
органов, направленной на раскрытие 
преступлений.�

Печатать детализированную стоимость кредита в договоре мелким или бледным 
шрифтом уже нельзя.

Кредитор имеет право увеличивать и обязан уменьшать 
процентную ставку согласно условиям и 
в порядке, которые установлены кредитным договором.

Клиент при досрочном возврате 
кредита уплачивает проценты 
и стоимость услуг лишь за период 
фактического пользования им.

МЕРЫ

Иностранцам 
разрешат 
обеспечение
19 октября вступили в силу 
изменения в Гражданский 
процессуальный кодекс 
относительно принятия мер 
по обеспечению иска при 
признании и исполнении решения 
иностранного суда.

До этого исполнение решений ино-
странных судов на территории Украины 
состояло из двух этапов. В случае посту-
пления соответствующего ходатайства 
от взыскателя суд должен был сообщить 
должнику о таком заявлении и предоста-
вить месячный срок для возражений. Как 
следствие, бывали случаи, когда после полу-
чения такой информации должник, чтобы 
избежать выполнения обязательств, мог 
продать имеющееся у него имущество или 
передать его в собственность другому лицу. 
Это, в свою очередь, делало невозможным 
исполнение решения иностранного суда.

Согласно закону, принятому парламен-
том 22 сентября 2011 года, ч.1 ст.394 ГПК 
дополнена положением, которое позволяет 
суду принимать решение о принятии мер по 
обеспечению иска сразу после поступления 
соответствующего заявления взыскателя. 
Причем принятие указанных мер допуска-
ется на любой стадии рассмотрения такого 
ходатайства, если в противном случае это 
осложнит или сделает невозможным испол-
нение судебного решения. �

СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ

Для 
ускорения
Производство по делам о 
выдворении иностранцев 
и лиц без гражданства 
по соответствующим 
административным искам отныне 
имеет некоторые особенности. 

Закон №3796-VI о внесении изменений 
в КАС, вступивший в силу 15 октября, при-
зван был существенно сократить сроки ад-
министративного производства по делам о 
задержании и принудительном выдворении 
иностранцев и лиц без гражданства. Дело в 
том, что длительность рассмотрения таких 
дел и их обжалования создавала неудобства 
в работе правоохранительных органов, 
связанные с содержанием таких лиц до по-
лучения постановления административно-
го суда об их задержании и принудительном 
выдворении.

В связи с этим Министерство внутрен-
них дел разработало, а Правительство вне-
сло в Верховную Раду соответствующий 
законопроект, который достаточно опера-
тивно поддержали народные депутаты.

В частности, согласно новой ст.1835 КАС 
исковые заявления иностранцев и лиц без 
гражданства относительно обжалования ре-
шений об их выдворении, а также исковые 
заявления органов внутренних дел, Госу-
дарственной пограничной службы или СБУ 
о принудительном выдворении иностран-
цев и лиц без гражданства и задержании 
их в связи с таким выдворением подаются 
в окружной административный суд по 
местонахождению соответствующего 
органа. 

Такие административные дела суд 
должен решать в месячный срок со дня 
поступления искового заявления, кроме 
дел о задержании с целью обеспечения 
возможности последующего выдворения, 
которые рассматриваются безотлагатель-
но. Эти дела должны рассматриваться при 
обязательном участии сторон.

Судебные решения по админи ст-
ративным делам в части задержания ино-
странцев и лиц без гражданства подлежат 
немедленному исполнению. 

Срок обжалования в апелляционном 
порядке судебных решений сокращен до 
5 дней. При этом суд апелляционной ин-
станции должен рассмотреть дело также 
в течение 5 дней со дня поступления апел-
ляционной жалобы.

Впрочем, однозначно оценить послед-
ствия введения таких новаций сложно.

Например, неизвестно, как будет 
выполняться на практике норма об обес-
печении обязательного участия сторон в 
рассмотрении дела. Ведь в соответствии с 
ч.9 ст.32 закона «О правовом статусе ино-
странцев и лиц без гражданства» поста-
новление о принудительном выдворении 
принимается судом только в случае, если 
есть веские основания считать, что ино-
странец или лицо без гражданства будут 
уклоняться от выезда. 

Так же трудности в применении 
процессуальных норм вызовет поло-
жение относительно безотлагательного 
рассмотрения дел о задержании. КАС 
предусмотрено, что вопрос об открытии 
производства по административному делу 
судья решает в течение 3 дней со дня по-
ступления искового заявления в суд. Это 
время нужно для выяснения таких во-
просов: следует ли рассматривать исковое 
заявление в порядке административного 
судопроизводства, отвечает ли это заяв-
ление установленным требованиям, есть 
ли основания для возвращения искового 
заявления, оставления его без рассмотре-
ния или отказа в открытии производства 
по административному делу. Следователь-
но, обеспечить надлежащее рассмотрение 
дела сразу после поступления искового 
заявления в суд вряд ли возможно. �

10 законодательная власть



ПРОЦЕДУРА 

В режиме банковской тайны.
Раскрыть информацию можно лишь 
в случае доказывания органом ГНС 
обстоятельств, делающих невозможной 
проверку нарушителя налогового 
законодательства

Банківська таємниця, за своїм 
правовим режимом, відноситься 
до таємної інформації з обмеженим 
доступом, розголошення якої може 
завдати шкоди особі, суспільству й 
державі. У зв’язку із цим вона суворо 
оберігається законодавством України. 
Проте встановлений законом режим 
банківської таємниці не має абсолют-
ного характеру, оскільки передбачено 
правомірні правові дії щодо розкриття 
такого виду інформації. 

Саме на суд як орган державної 
влади покладено обов’язок у кожно-
му конкретному випадку оцінити 
нагальну потребу в розкритті такої 
інформації.

З метою забезпечення правильного 
й однакового застосування судами за-
конодавства про розкриття банками 
інформації, яка містить банківську та-
ємницю, щодо юридичних та фізичних 
осіб пленум Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ 

ПОСТАНОВЛЯЄ дати судам такі роз’-
яснення:

1. Правовий режим банківської 
таємниці визначається, зокрема, 
статтями 1058, 1076 Цивільного ко-
дексу України (далі — ЦК), стаття-
ми 60—62 Закону України від 7 груд-
ня 2000 року №2121-ІІІ «Про банки і 
банківську діяльність» (далі — Закон 
№2121-ІІІ). 

Оскільки розкриття банківської 
таємниці може здійснюватись без-
посередньо банками або на підставі 
рішення суду та виключно на під-
ставах і у порядку, передбаченими 
законом, суд повинен розмежовувати 
ці підстави, кола суб’єктів, уповнова-
жених на отримання відповідної ін-
формації та її обсягу, у зв’язку із цим 
при розгляді справи слід ураховува-
ти положення Податкового кодексу 
України (далі — ПКУ) та спеціальних 
законів, зокрема: від 20 травня 1999 ро -
ку №679-XIV «Про Національний 
банк України», від 4 грудня 1990 року 
№509-XII «Про державну податкову 
службу в Україні», від 20 грудня 1990 ро-
 к у №565-X II «Про мі ліцію», ві д 
5 листопада 1991 року №1789-XII 
«Про прокуратуру», від 25 березня 
1992 року №2229-XII «Про Службу 
безпеки України», від 26 листопада 
1993 року №3659-XII «Про Антимоно-
польний комітет України», від 30 черв -
ня 1993 року №3341-XII «Про орга-
нізаційно-правові основи боротьби 
з організованою злочинністю», від 
21 квітня 1999 року №606-XIV «Про 
виконавче провадження» та інших. 

2. Коло суб’єктів, які мають право 
вимагати безпосередньо від банку роз-
криття інформації, яка містить банків-
ську таємницю, визначається законом 
(стаття 62 Закону №2121-ІІІ) і може 
змінюватися тільки на підставі зако-
ну. При цьому вказані суб’єкти мають 
право на отримання лише обмеженої 
інформації з урахуванням виконува-
них ними функцій та з питань, зазна-
чених у відповідному законі стосовно 
визначених суб’єктів. Таким чином, 
при відмові банку у наданні таким 
суб’єктам обмеженої інформації, яку 
вони мають право отримати за безпо-
середнім зверненням до банку (напри-
клад, як зазначено в статті 20.1.3 ПКУ), 
а також у разі необхідності отримання 
інформації, що виходить за межі функ-
цій суб’єктів, які мають право вимагати 
безпосередньо від банку розкриття 
інформації, яка містить банківську та-
ємницю, вони мають право на звернен-
ня до суду в порядку, передбаченому 
Цивільним процесуальним кодексом 
України (далі — ЦПК). 

3. Не підлягають розгляду судом у 
порядку, визначеному главою 12 роз-
ділу IV ЦПК, заяви про розкриття 
інформації, яка не підпадає під по-
няття банківської таємниці, зокрема 
узагальнена по банках інформація, 
що підлягає обов’язковому опубліку-
ванню, перелік якої встановлюється 
Національним банком України та до-
датково самим банком. 

З дня прийняття рішення про 
відкликання банківської ліцензії та 
призначення ліквідатора відомості 
про фінансовий стан банку, боржни-
ків, які порушили строки виконання 
зобов’язань перед банком, вимоги 
банку до боржників, які порушили 
строки виконання зобов’язань перед 
ним, перестають бути конфіденційни-
ми чи становити банківську таємницю 
(пункт 5 частини першої статті 91 За-
кону №2121-ІІІ).

Інших випадків, коли інформація, 
яка містить банківську таємницю, 
втрачає такий статус, Закон №2121-ІІІ 
не містить. У зв’язку із цим конфіден-
ційна чи комерційна інформація, зо-
крема, яка не є такою із дня прийняття 
господарським судом постанови про 
визнання боржника банкрутом і від-
криття ліквідаційної процедури (час-
тина перша статті 23 Закону України 
від 14 травня 1992 року №2343-XII 
«Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкру-
том») не втрачає статусу банківської 
таємниці. 

4. Відповідно до статті 287 ЦПК 
за яви про розкриття банком ін-
формації, яка містить банківську 
таємницю, щодо юридичної або фі-
зичної особи подаються до суду у 
випадках, встановлених законом. У 
зв’язку із цим провадження у такій 
справі може бути відкрито лише за 
заявою суб’єктів, перелічених у За-
коні №2121-ІІІ, та інших фізичних, 
юридичних осіб, а також державних 
органів, їх посадових і службових 
осіб, якщо вони мають право на 
отримання такої інформації згідно 
зі спеціальними законами, що ви-
значають статус та регламентують 
діяльність відповідних суб’єктів. 

5. Заяви про розкриття банком 
інформації, яка містить банківську 
таємницю, щодо юридичної або фі-
зичної особи розглядаються у порядку 
цивільного судочинства незалежно від 
суб’єктного складу осіб. 

Разом із тим звернення органів 
досудового слідства у межах кримі-
нального судочинства, заяви право-
охоронних органів при здійсненні 
оперативно-розшукової діяльності 
мають розглядатися у порядку Кри-

мінально-процесуального кодексу 
України (зокрема, статті 141, 66, 177, 
178), тому у відкритті провадження у 
справі за такою заявою має бути від-
мовлено (пункт 1 частини другої статті 
122 ЦПК), а помилково відкрите про-
вадження підлягає закриттю (пункт 1 
частини першої статті 205 ЦПК). 

6. Заяви про розкриття банком 
інформації, яка містить банківську та-
ємницю, щодо юридичної або фізичної 
особи подаються до суду за місцезна-
ходженням банку, що обслуговує таку 
юридичну або фізичну особу (стат-
тя 287 ЦПК). З урахуванням поло-
ження статті 95 ЦК, статті 2 Закону 
№2121-ІІІ такі заяви можуть бути та-
кож подані й за місцезнаходженням 
філії, представництва, іншого струк-
турного підрозділу цього банку, які 
здійснюють банківську діяльність від 
імені банку та обслуговують юридичну 
або фізичну особу. 

Враховуючи, що філії, представниц-
тва чи інший структурний підрозділ 
банку не є юридичними особами, тому 

особою, яка бере участь у справі (заін-
тересованою особою), є банк. 

7. Заява про розкриття банком 
інформації, яка містить банківську 
таємницю, щодо юридичної або фізич-
ної особи за формою і змістом повин-
на відповідати загальним правилам, 
встановленими статтею 119 ЦПК, а 
також вимогам, які містяться в стат-
ті 288 ЦПК. 

Зокрема, у заяві обов’язково за-
значається ім’я (найменування) осо-
би, щодо якої вимагається розкриття 
інформації, яка містить банківську 
таємницю; виклад обставин, якими 
обгрунтовується необхідність роз-
криття такої інформації із зазначен-
ням положень законів, які надають 
відповідні повноваження; мета і межі 
її розкриття, які залежать від суб’єкта 
звернення, його статусу, мети та зав-
дань його діяльності, виконуваних 
функцій і компетенції.

Вирішуючи питання про відпо-
відність змісту заяви про розкриття 
банком інформації, яка містить бан-
ківську таємницю, поданої органами 
державної податкової служби, суддя 
має враховувати положення статті 20 
ПКУ, яка визначає права цих органів, 
підстави та порядок проведення по-
даткових перевірок, оскільки питан-
ня наявності підстав для розкриття 
банківської таємниці згідно з пунк-
том 4 частини першої статті 288 ЦПК 
обов’язково має бути зазначено в по-
даній до суду заяві.

8. До заяви про розкриття банком 
інформації, яка містить банківську 
таємницю, додається оригінал до-
кумента, що підтверджує сплату су-
дового збору, за винятком випадків, 
коли заявник звільнений від їх опла-
ти згідно із законом або це питання 
вирішено судом у порядку статті 82 

ЦПК, статті 8 Закону України від 
8 липня 2011 року №3674-VI «Про 
судовий збір». 

Недотримання правил щодо форми 
і змісту заяв є наслідком застосування 
судами вимог про залишення заяви без 
руху, а в разі їх неусунення — повер-
нення заявнику (частини перша, друга 
статті 121 ЦПК). Якщо порушення цих 
правил виявлено при розгляді справи, 
їх слід усунути в ході судового роз-
гляду, в іншому випадку настають на-
слідки, передбачені пунктом 8 частини 
першої статті 207 ЦПК.

9. Про відкриття провадження у 
справі постановляється ухвала, в якій 
одночасно зазначається про призна-
чення справи до розгляду з визначен-
ням дати. 

Попереднє судове засідання у 
справах цієї категорії не проводить-
ся. Проте суд має здійснити необ-
хідні дії, направлені на підготовку 
справи до судового розгляду, зокре-
ма, невідкладно надіслати особам, 
які беруть участь у справі, копію 
ухвали про відкриття провадження 
у справі разом із заявою та доданими 
до неї документами; вирішити пи-
тання про повідомлення таких осіб 
про дату розгляду справи у порядку, 
передбаченому ЦПК, з урахуванням 
скороченого строку розгляду справи 
(наприклад, за правилами частин 
п’ятої, шостої статті 74 ЦПК). 

Якщо в заяві ставиться питання 
про розгляд справи з повідомленням 

тільки заявника з метою охорони 
державних інтересів та національної 
безпеки, то відповідні мотивовані 
висновки має бути наведено в ухвалі 
про відкриття провадження у справі. 
Зокрема, розкриття терміну «охорона 
інтересів держави» надано Конститу-
ційним Судом України в Рішенні від 
8 квітня 1999 року №3-рп/99 (справа 
про представництво прокуратурою 
України інтересів держави в арбітраж-
ному суді). У такому разі наведені в 
абзаці 2 цього пункту процесуальні 
документи іншим особам, які беруть 
участь у справі, не надсилаються. 

З метою недопущення порушен-
ня принципів цивільного проце-
су — гласності та відкритості (стат-
тя 6 ЦПК), положення статті 6 Кон-
венції про захист прав людини і осно-
воположних свобод (Рим, 4.XI.1950) 
розгляд справи з повідомленням тіль-
ки заявника можливий у виняткових 
випадках. 

10. У тому разі, коли буде вста-
новлено, що заява про розкриття 

банком інформаці ї,  яка містить 
банківську таємницю, щодо юри-
дичної або фізичної особи грунту-
ється на спорі, зокрема про вико-
нання цивільно-правового договору, 
який виник з інших зобов’язальних 
правовідносин тощо, суд відмовляє 
у відкритті провадження у справі, а 
якщо спір про право буде встановле-
ний під час розгляду справи — зали-
шає заяву без розгляду і роз’яснює 
заінтересованим особам, що вони 
мають право подати позов на за-
гальних підставах. 

11. Розгляд справи про розкриття 
банком інформації, яка містить бан-
ківську таємницю, здійснюється за 
загальними правилами цивільного 
судочинства, за винятком положень 
щодо змагальності та меж судового 
розгляду та з урахуванням особли-
востей відповідно до положень гла-
ви 12 розділу IV ЦПК як справи окре-
мого провадження. Зокрема, справу 
має бути розглянуто у п’ятиденний 
строк з дня надходження її до суду в 
закритому судовому засіданні, про 
що має бути зазначено як в журналі 
судового засідання, так і в судовому 
рішенні. 

Ураховуючи, що розгляд справи 
про розкриття банком інформації, 
яка містить банківську таємницю, 
в закритому судовому засіданні 
обов’язковий згідно із законом (час-
тина перша статті 289 ЦПК), суддя 
приймає рішення про його розгляд 
у закритому судовому засіданні при 
постановленні ухвали про відкриття 
провадження у справі та призначен-
ня справи до розгляду, про що зазна-
чається у відповідній ухвалі. 

Справа розглядається з повідом-
ленням заявника, особи, щодо якої 
вимагається розкриття банківської 

таємниці, та банку, крім випадку, коли 
задоволено клопотання заявника про 
розгляд справи тільки за його участі 
у передбачених законом випадках. 
Проте неявка в судове засідання без 
поважних причин заявника та (або) 
особи, щодо якої вимагається роз-
криття банківської таємниці, чи їх 
представників або представника бан-
ку, за наявності у справі даних про їх 
повідомлення, не перешкоджає роз-
гляду справи, якщо суд не визнав їхню 
участь обов’язковою. У такому разі при 
повторній неявці заявника настають 
наслідки, передбачені пунктом 3 час-
тини першої статті 207 ЦПК. 

12. Згідно зі статтею 19 Конституції 
України органи державної влади, їх 
посадові особи зобов’язані діяти лише 
на підставі, в межах повноважень та у 
спосіб, що передбачені Конституцією 
та законами України. 

У зв’язку із цим у разі, якщо під-
ставою звернення до суду, зокрема, 
органу державної податкової служби 
із заявою про розкриття банківської 
таємниці, є дії порушника податково-
го законодавства і стосовно таких дій 
для цих органів відповідними спеці-
альними законами передбачений спо-
сіб реагування, то суд не має підстав 
для задоволення заяви. Винятком є 
обгрунтовані посилання заявника 
на неможливість вчинення ним дій 
відповідно до способів реагування, 
передбачених зазначеними законами. 
Зокрема, це можуть бути обгрунтова-
ні посилання з поданням відповідних 
доказів про те, що особа, щодо якої 
вимагається розкриття банківської 
таємниці, не знаходиться за місцем 
своєї реєстрації; підтверджена не-
можливість вручення повідомлення 
з копією наказу про проведення до-
кументальної перевірки тощо. 

13. При розгляді справ про роз-
криття банком інформації, яка містить 
банківську таємницю, за заявою орга-
ну державної податкової служби суду 
слід звертати увагу, зокрема, на таке. 

Відсутність у справі рішення (на-
казу) керівника відповідного органу 
державної податкової служби про 
проведення документальної планової 
або позапланової, виїзної або неви-
їзної перевірки платника податку не 
є безумовною підставою для відмови 
в задоволенні заяви (за винятком ви-
падків, коли за обставинами справи 
це є необхідним і є підставою заяви), 
оскільки ці документи, як докази у 
справі, оцінюються судом за прави-
лами статті 212 ЦПК поряд з іншими 
наданими суду доказами. 

Саме по собі неподання у встанов-
лений строк податкової декларації або 
їх розрахунків, необхідність перевірки 
достовірності, повноти нарахування та 

сплати усіх передбачених ПКУ подат-
ків та зборів, а також дотримання ва-
лютного та іншого законодавства тощо 
є підставою для ініціювання органами 
державної податкової служби переві-
рок, згідно з процедурою, визначеною 
главою 8 ПКУ. У цьому випадку роз-
криття банківської таємниці можливе 
в разі доведення органом державної 
податкової служби обставин, за яких 
перевірки є неможливими або є інша 
об’єктивна потреба в розкритті такої 
таємниці. 

14. Частиною четвертою статті 62 
Закону №2121-ІІІ банку забороняєть-
ся надавати інформацію про клієнтів 
іншого банку, навіть якщо їх імена 
зазначені у документах, угодах та опе-
раціях клієнта.

Разом із тим абзацом першим 
пункту 3.5 Правил зберігання, за-
хисту, використання та розкриття 
банківської таємниці, затверджених 
постановою Правління Національ-
ного банку України від 14 липня 
2006 року №267, передбачено, що 
банку забороняється надавати ін-
формацію про клієнтів іншого бан-
ку, навіть якщо їх імена зазначені 
у документа х, у года х, операціях 
клієнта, якщо інше не зазначено в 
дозволі клієнта іншого банку або рі-
шенні (постанові) суду. Це означає, 
що лише за рішенням суду може 
бути розкрита особа/особи контр-
агента, номери його/їх рахунків у 
банках та інша інформація щодо 
неї/них, яка становить банківську 
таємницю, у взаємовідносинах із 
особою, відносно якої вимагається 
розкриття банківської таємниці. 

15. Рішення суду в справі про роз-
криття банком інформації, яка містить 
банківську таємницю, повинно відпо-
відати загальним правилам, встанов-

леним ЦПК, щодо його ухвалення, 
проголошення, містити відповідну 
структуру (стаття 215 ЦПК) з ураху-
ванням особливостей, визначених 
статтею 290 ЦПК. Зокрема, зважаючи 
на те, що згідно з частиною третьою 
статті 209 ЦПК складання повного 
рішення може бути відкладено лише у 
виняткових випадках, та враховуючи 
скорочений строк оскарження рішен-
ня суду й необхідність його негайного 
виконання, у цій категорії справ не 
допускається відкладення складання 
повного рішення. 

Рішення суду публічно не прого-
лошується, оскільки розгляд справи 
провадиться у закритому судовому 
засіданні (частина дев’ята статті 6 
ЦПК).

У резолютивній частині рішення, 
крім іншого, суд повинен зазначити: 
обсяги (межі розкриття) інформації, 
яка містить банківську таємницю, тоб-
то конкретний проміжок часу, за який 
банку необхідно надати одержувачу 
інформацію за операціями клієнтів, 
наприклад про обсяги та обіг коштів 
на рахунках; мету її використання, 
а також те, що право на апеляцій-
не оскарження у п’ятиденний строк 
мають лише особа, щодо якої банк 
розкриває банківську таємницю, або 
заявник; що оскарження рішення не 
зупиняє його виконання та підлягає 
негайному виконанню (частина третя 
статті 290 ЦПК).

16. Копії рішення суд надсилає 
банку, що обслуговує юридичну або 
фізичну особу, заявнику та особі, щодо 
якої надається інформація. Зазначене 
положення повинно виконуватись і в 
тому разі, коли справу розглянуто з 
повідомленням тільки заявника. 

Апеляційний суд має відмовити у 
прийнятті апеляційної скарги в разі 
оскарження рішення банком, оскільки 
у частині третій статті 290 ЦПК визна-
чено вичерпний перелік осіб, які брали 
участь у справі, що мають право на 
таке оскарження.

При ухваленні рішення про роз-
криття банком інформації, яка міс-
тить банківську таємницю, суди 
повинні враховувати, що відповідно 
до особливостей окремого прова-
дження, правила статті 88 ЦПК про 
розподіл судових витрат не застосо-
вуються. 

17. Апеляційним судам постійно 
аналізувати судову практику роз-
гляду справ про розкриття банками 
інформації, яка містить банківську 
таємницю, щодо юридичних та фі-
зичних осіб, своєчасно усувати допу-
щені помилки, вживати заходів щодо 
підвищення якості та оперативності 
в роботі судів при розгляді справ цієї 
категорії. �

 � Пленум Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ
Іменем України
Постанова

30 вересня 2011 року                  №10

Про судову практику в цивільних справах про розкриття банками 
інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних 
та фізичних осіб 

«Заявления о раскрытии банком информации,  
содержащей банковскую тайну,  относительно 
юридического или физического лица рассматриваются 
в порядке гражданского судопроизводства 
независимо от субъектного состава лиц».

«Только по решению суда может быть  
раскрыта личность контрагента и информация  
о нем во взаимоотношениях с лицом,  
относительно которого требуется 
раскрытие банковской тайны».

Секретар пленуму Вищого 
спеціалізованого суду України 

з розгляду цивільних 
і кримінальних справ 

Д.ЛУСПЕНИК

Голова Вищого спеціалізованого 
суду України 
з розгляду цивільних 
і кримінальних справ 
Л.ФЕСЕНКО
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МЕРЫ ПРИНУЖДЕНИЯ

Верховенство свободы.
Задержание не может быть признано 
обоснованным, если инкриминируемое 
человеку деяние на время его 
совершения не признавалось законом 
правонарушением 

розглянув на пленарному засіданні 
справу за конституційним поданням 
50 народних депутатів України щодо 
відповідності Конституції України 
(конституційності) окремих поло-
жень статті 263 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення та 
пункту 5 частини першої статті 11 
Закону України «Про міліцію» від 
20 грудня 1990 року №565-ХІІ з на-
ступними змінами.

Приводом для розгляду справи 
згідно зі статтями 39, 40 Закону Украї-
ни «Про Конституційний Суд Украї-
ни» стало конституційне подання 
50 народних депутатів України.

Підставою для розгляду спра-
ви відповідно до статті 71 Закону 
України «Про Конституційний Суд 
України» є твердження суб’єкта пра-
ва на конституційне подання про 
неконституційність окремих поло-
жень статті 263 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення та 
пункту 5 частини першої статті 11 За-
кону України «Про міліцію».

Заслухавши суддю-доповідача 
Стрижака А.А. та дослідивши мате-
ріали справи, Конституційний Суд 
України

УСТАНОВИВ:

1. Суб’єкт права на конституцій-
не подання — 50 народних депутатів 
України — порушив питання щодо 
відповідності Конституції України 
(конституційності) окремих поло-
жень статті 263 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення 
(далі — Кодекс) та пункту 5 частини 
першої статті 11 Закону України «Про 
міліцію» (далі — Закон) стосовно 
строків затримання осіб, які вчинили 
адміністративні правопорушення, та 
порядку обчислення таких строків.

У статті 263 Кодексу передбачено, 
що адміністративне затримання осо-
би, яка вчинила адміністративне пра-
вопорушення, може тривати не більш 
як три години, а у виняткових випад-
ках, у зв’язку з особливою потребою 
законами України може бути встанов-
лено інші строки адміністративного 
затримання (частина перша), визна-
чено випадки, за яких особа може 
бути затримана до трьох чи десяти 
діб або до розгляду справи суддею, на-
чальником (заступником начальника) 
органу внутрішніх справ, посадовою 
особою органу Державної прикордон-
ної служби України (частини друга, 
третя, четверта), встановлено, що 
строк адміністративного затримання 
обчислюється з моменту доставлення 
порушника для складення протоколу, 
а особи, яка була в стані сп’яніння, — з 
часу її витвереження (частина п’ята).

Відповідно до пункту 5 частини 
першої статті 11 Закону міліції на-
дано право затримувати і тримати 
у спеціально відведених для цього 
приміщеннях осіб, які вчинили ад-
міністративні правопорушення, для 
складення протоколу або розгляду 
справи по суті, якщо ці питання не 
можуть бути вирішені на місці, на 
строк до трьох годин, а у необхідних 
випадках для встановлення особи і 
з’ясування обставин правопорушен-
ня — до трьох діб (абзац четвертий), 
а осіб, які виявили непокору законній 
вимозі працівника міліції, — до роз-
гляду справи судом, але не більше ніж 
на двадцять чотири години (абзац 
шостий).

Суб’єкт права на конституційне 
подання вважає, що положення статті 
263 Кодексу та пункту 5 частин першої 
статті 11 Закону, якими надано мож-
ливість в законах України встановлю-

вати «інші строки адміністративного 
затримання», передбачено строки 
адміністративного затримання «до 
трьох діб», «до десяти діб», «до роз-
гляду справи суддею» або «начальни-
ком (заступником начальника) органу 
внутрішніх справ» чи «посадовою 
особою органу Державної прикордон-
ної служби України», «на 24 години», 
а також в яких визначено, що строк 
адміністративного затримання об-
числюється «з моменту доставлення 
порушника для складення протоколу, 
а особи, яка була в стані сп’яніння, — з 
часу її витвереження», не відповіда-
ють вимогам статті 29 Конституції 
України. Народні депутати України 
вважають, що оспорюваними поло-
женнями, в порушення вимог статті 64 
Основного Закону України, звужено 
зміст та обсяг одного з основних та 
фундаментальних конституційних 
прав людини — права на свободу та 
особисту недоторканність, а також 
створено передумови для порушення 
права на правову допомогу, визначе-
ного статтею 59 Конституції України, 
а тому просять визнати ці положення 
неконституційними. 

2. Свої позиції стосовно предмета 
конституційного подання висловили 
Президент України, Голова Верховної 
Ради України, Уповноважений Вер-
ховної Ради України з прав людини, 
Генеральна прокуратура України, 
Міністерство юстиції України, Мі-
ністерство внутрішніх справ Украї-
ни, Верховний Суд України, науковці 
Національної академії внутрішніх 
справ, Національного університету 
«Одеська юридична академія».

3. Конституційний Суд України, 
вирішуючи порушені в конститу-
ційному поданні питання, виходить 
з такого. 

3.1. Україна є соціальною, право-
вою державою; людина, ї ї життя і 
здоров’я, честь і гідність, недоторкан-
ність і безпека визнаються в Україні 
найвищою соціальною цінністю; 
права і свободи людини та їх гаран-
тії визначають зміст і спрямованість 
діяльності держави, яка відповідає 
перед людиною за свою діяльність; 
утвердження і забезпечення прав і 
свобод людини є головним обов’язком 
держави (статті 1, 3 Основного Закону 
України). 

В Україні визнається і діє прин-
цип верховенства права; Конституція 
України має найвищу юридичну силу; 
закони та інші нормативно-правові 
акти приймаються на основі Консти-
туції України та повинні відповідати 
їй; норми Конституції України є нор-
мами прямої дії (стаття 8 Основного 
Закону України). 

Конституційний Суд України у 
Рішенні від 2 листопада 2004 року 
№15-рп/2004 у справі про призна-
чення судом більш м’якого покарання 
зауважив, що «верховенство права —
це панування права в суспільстві. 
Верховенство права вимагає від дер-
жави його втілення у правотворчу та 
правозастосовну діяльність, зокрема 
у закони, які за своїм змістом мають 
бути проникнуті передусім ідеями 
соціальної справедливості, свободи, 
рівності тощо. Одним з проявів вер-
ховенства права є те, що право не об-
межується лише законодавством як 
однією з його форм, а включає й інші 
соціальні регулятори, зокрема норми 
моралі, традиції, звичаї тощо, які ле-
гітимовані суспільством і зумовлені 
історично досягнутим культурним 
рівнем суспільства. Всі ці елементи 
права об’єднуються якістю, що від-
повідає ідеології справедливості, ідеї 
права, яка значною мірою дістала ві-

дображення в Конституції України. 
Таке розуміння права не дає підстав 
для його ототожнення із законом, 
який іноді може бути й несправед-
ливим, у тому числі обмежувати 
свободу та рівність особи. Справед-
ливість — одна з основних засад пра-
ва, є вирішальною у визначенні його 
як регулятора суспільних відносин, 
одним із загальнолюдських вимірів 
права. Зазвичай справедливість роз-
глядають як властивість права, вира-
жену, зокрема, в рівному юридичному 
масштабі поведінки й у пропорцій-
ності юридичної відповідальності 
вчиненому правопорушенню. У сфері 
реалізації права справедливість про-
являється, зокрема, у рівності всіх 
перед законом, відповідності злочину 
і покарання, цілях законодавця і засо-
бах, що обираються для їх досягнен-
ня» (абзаци другий, третій, четвертий 
підпункту 4.1 пункту 4 мотивувальної 
частини). 

3.2. Відповідно до частини першої 
статті 29 Конституції України кожна 
людина має право на свободу та осо-
бисту недоторканність. 

Право кожного на свободу та осо-
бисту недоторканність закріплено 
також і в чинних міжнародних до-
говорах України. Згідно зі статтею 3
Загальної декларації прав людини 
1948 року, пунктом 1 статті 5 Кон-
венції про захист прав людини і 
основоположних свобод 1950 року, 
реченням першим пункту 1 статті 9 
Міжнародного пакту про громадян-
ські та політичні права 1966 року 
кожна людина має право на свободу 
та особисту недоторканність. Ніхто 
не може бути підданий свавільному 
арешту чи утриманню під вартою 
(речення друге пункту 1 статті 9 Між-
народного пакту про громадянські та 
політичні права 1966 року).

Таким чином, право на свободу та 
особисту недоторканність є одним з 
визначальних та фундаментальних 
конституційних прав людини. 

3.3. Відповідно до частини першої 
статті 64 Основного Закону України 
конституційні права і свободи люди-
ни і громадянина не можуть бути об-
межені, крім випадків, передбачених 
Конституцією України. 

Згідно з частиною другою статті 
29 Основного Закону України ніхто 
не може бути заарештований або три-
матися під вартою інакше як за вмо-
тивованим рішенням суду і тільки на 

підставах та в порядку, встановлених 
законом. 

Конституційний Суд України у 
Рішенні від 26 червня 2003 року 
№12-рп/2003 у справі про гарантії 
депутатської недоторканності зазна-
чив, що стаття 29 Конституції України 
«передбачає затримання, арешт і три-
мання під вартою як примусові захо-
ди, що обмежують право на свободу 
та особисту недоторканність особи і 
можуть застосовуватись на підставах 
і в порядку, встановлених законом» 
(абзац другий пункту 6 мотивуваль-
ної частини). 

У Загальній декларації прав люди-
ни 1948 року встановлено, що ніхто не 
може зазнавати безпідставного ареш-
ту, затримання або вигнання (стаття 9); 
відповідно до Міжнародного пакту 
про громадянські та політичні права 
1966 року ніхто не повинен бути по-
збавлений волі інакше, як на таких 
підставах і відповідно до такої проце-
дури, які встановлені законом (пункт 
1 статті 9); згідно з положеннями 
пункту 1 статті 5 Конвенції про за-
хист прав людини і основоположних 
свобод 1950 року нікого не може бути 
позбавлено свободи інакше ніж відпо-
відно до процедури, встановленої за-
коном, і в таких випадках як: законне 
ув’язнення особи після її засудження 
компетентним судом (підпункт а); 
законний арешт або затримання осо-
би за невиконання законної вимоги 
суду або для забезпечення виконання 
будь-якого обов’язку, передбаченого 
законом (підпункт b); законний арешт 
або затримання особи, здійснені з ме-
тою припровадження її до встановле-
ного законом компетентного органу 
на підставі обгрунтованої підозри у 
вчиненні нею правопорушення або 
якщо є розумні підстави вважати за 
необхідне запобігти вчиненню нею 
правопорушення чи її втечі після його 
вчинення (підпункт c); затримання 
неповнолітнього на підставі законно-
го рішення з метою застосування на-
глядових заходів виховного характеру 
або законне затримання неповноліт-
нього з метою припровадження його 
до встановленого законом компетент-
ного органу (підпункт d); законне 
затримання осіб для запобігання по-
ширенню інфекційних захворювань, 
законне затримання психічно хворих, 
алкоголіків або наркоманів чи бродяг 
(підпункт e); законний арешт або за-
тримання особи, здійснені з метою 
запобігання її незаконному в’їзду в 
країну, чи особи, щодо якої вжива-

ються заходи з метою депортації або 
екстрадиції (підпункт f). 

Європейський суд з прав людини 
у рішенні від 18 лютого 2010 року у 
справі «Гарькавий проти України» 
зазначив, що особа не може бути по-
збавлена або не може позбавлятися 
свободи, крім випадків, встановлених 
у пункті 1 статті 5 Конвенції про за-
хист прав людини і основоположних 
свобод 1950 року. Цей перелік винят-
ків є вичерпним і лише вузьке тлума-
чення цих винятків відповідає цілям 
цього положення, а саме — гаран-
тувати, що нікого не буде свавільно 
позбавлено свободи (пункт 63 зазна-
ченого рішення). 

Отже, право на свободу та особис-
ту недоторканність не є абсолютним 
і може бути обмежене, але тільки на 
підставах та в порядку, які чітко ви-
значені в законі. 

3.4. Одним із засобів обмеження 
права на свободу та особисту недотор-
канність людини є адміністративне 
затримання, яке є заходом забезпе-
чення провадження у справах про ад-
міністративні правопорушення (глава 
20 Кодексу). Відповідно до частини 
першої статті 260 Кодексу у випад-
ках, прямо передбачених законами 
України, з метою припинення адмі-
ністративних правопорушень, коли 
вичерпано інші заходи впливу, вста-
новлення особи, складення протоколу 
про адміністративне правопорушен-
ня у разі неможливості складення 
його на місці вчинення правопору-
шення, якщо складення протоколу є 
обов’язковим, забезпечення своєчас-
ного і правильного розгляду справ та 
виконання постанов по справах про 
адміністративні правопорушення до-
пускається, зокрема, адміністративне 
затримання особи. 

Згідно з правовою позицією Кон-
ституційного Суду України затриман-
ня треба розуміти і як тимчасовий 
запобіжний кримінально-процесу-
альний, і як адміністративно-про-
цесуальний заходи, застосування 
яких обмежує право на свободу та 
особисту недоторканність індивіда 
(абзац п’ятий пункту 6 мотивувальної 
частини Рішення Конституційного 
Суду України від 26 червня 2003 року 
№12-рп/2003). 

На законодавчому рівні зміст по-
няття «затримання» як адміністра-
тивно-процесуального заходу не роз-
крито, однак аналіз положень пункту 

5 частини першої статті 11 Закону дає 
підстави вважати, що під затриман-
ням законодавець розуміє не лише 
обмеження свободи особи, яка підоз-
рюється у вчиненні злочину, щодо якої 
обрано запобіжний захід — взяття під 
варту, обвинуваченої особи (тобто 
кримінально-процесуальні заходи), 
але й адміністративне затримання 
особи, яка вчинила адміністративне 
правопорушення (тобто адміністра-
тивно-процесуальний захід). 

Про те, що в результаті затриман-
ня обмежується право індивіда на 
свободу, йдеться також у міжнарод-
них актах, а саме: Зводі принципів 
захисту всіх осіб, які піддаються за-
триманню або ув’язненню у будь-якій 
формі, затвердженому Резолюцією 
43/173 Генеральної Асамблеї ООН від 
9 грудня 1988 року, за яким «слово 
«затримана особа» означає будь-яку 
особу, позбавлену особистої свободи 
не в результаті засудження за вчи-
нення правопорушення»; Правилах 
Організації Об’єднаних Націй, що 
стосуються захисту неповнолітніх, 
позбавлених волі, прийнятих Резо-
люцією 45/113 Генеральної Асамблеї 
ООН від 14 грудня 1990 року, згідно з 
якими «позбавлення свободи означає 
будь-яку форму затримання чи тю-
ремного ув’язнення будь-якої особи 
чи її поміщення в державну чи при-
ватну виправну установу»; Правилах 
застосування тримання під вартою, 
умов, у яких воно відбувається, і за-
провадження гарантій від зловжи-
вань, наданих Рекомендацією REC 
(2006) 13 Комітету Міністрів Ради 
Європи від 27 вересня 2006 року, які 
застосовуються до всіх осіб, що підоз-
рюються у вчиненні правопорушення, 
та в яких, зокрема, йдеться про те, 
що «тримання під вартою» визначене 
таким чином, щоб виключити будь-
який період утримання під вартою 
поліції або іншого правоохоронця під 
час первинного короткого позбавлен-
ня свободи ними або будь-ким іншим, 
уповноваженим застосувати такий 
захід (наприклад, за правом грома-
дянського арешту) для мети допиту до 
пред’явлення обвинувачення, а також 
будь-яке продовження такого затри-
мання, дозволене судовим органом». 

З аналізу положень наведених 
міжнародних актів не вбачається 
різниці між кримінальними та ад-
міністративними протиправними 
діяннями, оскільки вони охоплю-
ються загальним поняттям «право-
порушення».

Слова «затримувати», «тримати» 
означають «залишати, утримувати 
когось, що-небудь на якийсь час у 
певному місці, положенні». 

Отже, є підстави для висновку, що 
внаслідок адміністративного затри-
мання відбувається короткострокове 
позбавлення людини свободи, право 
на яку передбачено у статті 29 Консти-
туції України. 

3.5. У частині третій статті 29 Кон-
ституції України визначено макси-
мально допустимий строк затриман-
ня особи без вмотивованого рішення 
суду. Так, у разі нагальної необхіднос-
ті запобігти злочинові чи його пере-
пинити уповноважені на те законом 
органи можуть застосувати тримання 
особи під вартою як тимчасовий за-
хід, обгрунтованість якого протягом 
сімдесяти двох годин має бути переві-
рена судом; затримана особа негайно 
звільняється, якщо протягом сімдеся-
ти двох годин із моменту затримання 
їй не вручено вмотивованого рішення 
суду про тримання під вартою. 

З аналізу наведеного конституцій-
ного положення вбачається, що в цьо-
му випадку йдеться про затримання 
особи як про винятковий тимчасо-
вий запобіжний захід, максимальна 
тривалість якого без вмотивованого 
рішення суду не повинна перевищу-
вати сімдесяти двох годин. 

3.6. Характерною особливістю за-
тримання як адміністративно-про-
цесуального заходу, так і тимчасового 
кримінально-процесуального заходу 
є те, що вони застосовуються уповно-
важеними особами без вмотивовано-
го рішення суду. 

Згідно з положеннями Кодексу 
адміністративним правопорушенням 
(проступком) визнається протиправ-
на, винна (умисна або необережна) дія 
чи бездіяльність, яка посягає на гро-
мадський порядок, власність, права і 
свободи громадян, на встановлений 
порядок управління і за яку законом 
передбачено адміністративну відпо-
відальність (частина перша статті 9). 
Адміністративне затримання застосо-
вується до особи, яка вчинила адміні-
стративне правопорушення (речення 
перше частини першої статті 263 
Кодексу). Найсуворішою мірою пока-
рання за вчинення адміністративного 
правопорушення є адміністративний 
арешт, що застосовується лише у ви-
няткових випадках за окремі види 
таких правопорушень на строк до 

п’ятнадцяти діб (частина перша статті 
32 Кодексу). 

Відмінність адміністративного 
правопорушення від злочину полягає 
насамперед у тому, що воно є менш 
суспільно небезпечним. Відповідно 
до Кримінального кодексу України 
злочином є передбачене цим кодек-
сом суспільно небезпечне винне ді-
яння (дія або бездіяльність), вчинене 
суб’єктом злочину (частина перша 
статті 11). Затримання у кримінально-
му процесі є тимчасовим запобіжним 
заходом, що при наявності перед-
бачених у Кримінально-процесуаль-
ному кодексі України підстав може 
застосовуватися органом дізнання до 
особи, підозрюваної у вчиненні зло-
чину, за який може бути призначено 
покарання у вигляді позбавлення волі 
(частина перша статті 106, частина 
друга статті 149 Кримінально-проце-
суального кодексу України). 

Враховуючи наведене, Конститу-
ційний Суд України вважає, що від-
повідно до принципу верховенства 
права затримання без вмотивованого 
рішення суду в адміністративному 
процесі не може тривати довше, ніж 
затримання в кримінальному процесі. 

Таким чином, системний ана-
ліз положень статті 29 Конституції 
України у поєднанні з її статтею 8 дає 
підстави вважати, що конституційна 
вимога, яка міститься в частині третій 
статті 29 Основного Закону України 
щодо максимально можливого часу 
обмеження свободи особи без вмо-
тивованого рішення суду в кримі-
нальному процесі, повинна врахову-
ватися при визначенні максимально 
можливого часу такого обмеження в 
адміністративному процесі. Тобто ад-
міністративне затримання особи без 
вмотивованого рішення суду не може 
перевищувати сімдесяти двох годин. 

3.7. У статті 263 Кодексу встанов-
лено строки адміністративного затри-
мання осіб, які вчинили адміністра-
тивні правопорушення. 

У частині першій названої статті 
визначено загальний строк затри-
мання особи, яка вчинила адміністра-
тивне правопорушення, — не більш 
як три години. У другому реченні 
цієї частини йдеться про те, що у ви-
няткових випадках, у зв’язку з особ-
ливою потребою законами України 
може бути встановлено інші строки 
адміністративного затримання. Пе-
редбачена цією нормою можливість 
встановлення інших строків не озна-
чає, що вони перевищуватимуть сім-

«Право на свободу и личную неприкосновенность 
не является абсолютным и может быть ограничено, но только 
на основаниях и в порядке, которые четко определены в законе».

 � Конституційний Суд України
Іменем України
Рішення

11 жовтня 2011 року   м.Київ   №10-рп/2011 
Справа №1-28/2011

у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів 
України щодо відповідності Конституції України (конституційності) 
окремих положень статті 263 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення та пункту 5 частини першої статті 11 Закону України 
«Про міліцію» (справа про строки адміністративного затримання)

Конституційний Суд України у складі суддів:
ГОЛОВІНА Анатолія Сергійовича — головуючого,
БРИНЦЕВА Василя Дмитровича,
ВДОВІЧЕНКА Сергія Леонідовича,
ВИНОКУРОВА Сергія Маркіяновича,
ГУЛЬТАЯ Михайла Мирославовича,
ЗАПОРОЖЦЯ Михайла Петровича,
КАМПА Володимира Михайловича,
КОЛОСА Михайла Івановича,
МАРКУШ Марії Андріївни,
СЕРГЕЙЧУКА Олега Анатолійовича,
СТРИЖАКА Андрія Андрійовича — доповідача,
ШАПТАЛИ Наталі Костянтинівни,
ШИШКІНА Віктора Івановича —
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десят дві години, тобто оспорювані 
суб’єктом права на конституційне 
подання положення частини першої 
статті 263 Кодексу не можуть вважатися 
такими, що суперечать статті 8, части-
нам другій, третій статті 29, статті 64 
Конституції України. 

Згідно з частиною другою стат-
ті 263 Кодексу осіб, які порушили 
прикордонний режим або режим у 
пунктах пропуску через державний 
кордон України, може бути затри-
мано на строк до трьох годин для 
складення протоколу, а в необхідних 
випадках для встановлення особи і 
з’ясування обставин правопорушен-
ня — до трьох діб з повідомленням 
про це письмово прокурора протягом 
двадцяти чотирьох годин з моменту 
затримання або на строк до десяти 

діб з санкції прокурора, якщо право-
порушники не мають документів, що 
посвідчують їх особу. Відповідно до 
частини третьої вказаної статті осіб, 
які порушили правила обігу нарко-
тичних засобів і психотропних речо-
вин, може бути затримано на строк 
до трьох годин для складення про-
токолу, а в необхідних випадках для 
встановлення особи, проведення ме-
дичного огляду, з’ясування обставин 
придбання вилучених наркотичних 
засобів і психотропних речовин та їх 
дослідження — до трьох діб з повідом-
ленням про це письмово прокурора 
протягом двадцяти чотирьох годин з 
моменту затримання або на строк до 
десяти діб з санкції прокурора, якщо 
правопорушники не мають докумен-
тів, що посвідчують їх особу.

Оспорювані положення зазначе-
них норм, якими передбачено можли-
вість затримання правопорушників 
до трьох діб, є такими, що не переви-
щують встановленого конституцій-
ного максимуму можливої тривалості 
затримання (сімдесят дві години), 
отже, вони не суперечать вимогам 
Основного Закону України. 

З тих самих підстав не суперечать 
статті 8, частинам другій, третій 
статті 29, статті 64 Конституції Укра-
їни оспорювані суб’єктом права на 
конституційне подання положення 
абзацу четвертого пункту 5 частини 
першої статті 11 Закону, згідно з яки-
ми міліція має право затримувати і 
тримати у спеціально відведених для 
цього приміщеннях осіб, які вчинили 
адміністративні правопорушення, у 
необхідних випадках для встанов-
лення особи і з’ясування обставин 
правопорушення до трьох діб з по-
відомленням про це письмово про-
курора протягом двадцяти чотирьох 
годин з моменту затримання.

Положення частин другої, третьої 
статті 263 Кодексу, якими передбаче-
но можливість затримання осіб, що 
вчинили відповідні адміністративні 
правопорушення, до десяти діб, тобто 
більше ніж сімдесят дві години, є та-
кими, що суперечать статті 8, частині 
третій статті 29, статті 64 Конституції 
України. 

4. У статті 29 Конституції України 
визначено затримання, арешт і три-
мання під вартою як примусові захо-
ди, що обмежують право на свободу 
та особисту недоторканність особи і 
можуть застосовуватися на підставах 
і в порядку, встановлених законом. 

Конституційний Суд України в Рішен-
ні від 29 червня 2010 року №17-рп/2010 
у справі за конститу ційним по-
данням Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини щодо 

відповідності Конституції України 
(конституційності) абзацу восьмого 
пункту 5 частини першої статті 11 За-
кону України «Про міліцію» зазначив, 
що «одним із елементів верховенства 
права є принцип правової визна-
ченості, у якому стверджується, що 
обмеження основних прав людини 
та громадянина і втілення цих об-
межень на практиці допустиме лише 
за умови забезпечення передбачува-
ності застосування правових норм, 
встановлених такими обмеженнями» 
(абзац третій підпункту 3.1 пункту 3 
мотивувальної частини). 

Такий висновок узгоджується і з 
практикою Європейського суду з прав 
людини, який неодноразово у своїх 
рішеннях вказував, що коли йдеться 
про позбавлення свободи, надзвичай-

но важливою умовою є забезпечення 
загального принципу юридичної ви-
значеності (рішення у справах «Бара-
новський проти Польщі» від 28 берез-
ня 2000 року, «Новік проти України» 
від 18 грудня 2008 року). 

У рішенні від 23 жовтня 2008 року 
у справі «Солдатенко проти України» 
Європейський суд з прав людини за-
значив: «Встановлюючи, що будь-яке 
позбавлення свободи має здійснюва-
тися «відповідно до процедури, вста-
новленої законом», пункт 1 стат ті 5 
не просто відсилає до національного 
закону… він також стосується «якості 
закону», вимагаючи від закону від-
повідності принципові верховенства 
права… При цьому «якість закону» 
означає, що у випадку, коли націо-
нальний закон передбачає можли-
вість позбавлення свободи, такий 
закон має бути достатньо доступним, 
чітко сформульованим і передбачува-
ним у своєму застосуванні — для того, 
щоб виключити будь-який ризик сва-
вілля» (пункт 111). 

4.1. Згідно з частиною четвертою 
статті 263 Кодексу осіб, які вчинили 
дрібне хуліганство, насильство в сім’ї, 
злісну непокору законному розпоря-
дженню або вимозі працівника мілі-
ції, члена громадського формування 
з охорони громадського порядку і 
державного кордону, а також військо-
вослужбовця чи образу їх, публічні 
заклики до невиконання вимог пра-
цівника міліції чи посадової особи 
Військової служби правопорядку у 
Збройних Силах України, може бути 
затримано до розгляду справи суддею 
або начальником (заступником на-
чальника) органу внутрішніх справ. 
До розгляду суддею справи може бути 
затримано також осіб, які незаконно 
перетнули або зробили спробу неза-
конно перетнути державний кордон 
України, вчинили злісну непокору 
законному розпорядженню або ви-
мозі військовослужбовця чи праців-
ника Державної прикордонної служ-
би України або члена громадського 
формування з охорони громадського 
порядку і державного кордону, по-
рушили порядок організації і про-
ведення зборів, мітингів, вуличних 
походів і демонстрацій або проявили 
неповагу до суду чи торгували з рук у 
невстановлених місцях. Іноземців та 
осіб без громадянства, які поруши-
ли правила перебування в Україні і 
транзитного проїзду через територію 
України, може бути затримано до роз-
гляду справи суддею або посадовою 
особою органу Державної прикордон-
ної служби України. 

Про вчинення правопорушень, 
зазначених в оспорюваній нормі, від-

повідно до статті 254 Кодексу уповно-
важеними на те особами складається 
протокол.

У статті 257 Кодексу встановлено 
порядок надіслання протоколу про 
адміністративне правопорушення, в 
частині другій цієї статті унормовано 
строк лише надіслання до суду прото-
колу про вчинення адміністративного 
корупційного правопорушення — 
три дні. Строки розгляду справ про 
адміністративні правопорушення ви-
значено у статті 277 Кодексу (від однієї 
доби до п’ятнадцяти днів), однак такі 
строки починають обчислюватися з 
дня одержання органом (посадовою 
особою), правомочним розглядати 
справу, протоколу про адміністратив-
не правопорушення та інших матері-
алів справи (частина перша). 

Таким чином, законодавець зали-
шив поза сферою свого регулювання 
питання щодо строків складення 
протоколу про адміністративне пра-
вопорушення та його надіслання до 
органу чи посадової особи, уповно-
важених розглянути справу про таке 
правопорушення і винести відповідну 
постанову, залишивши цим самим за 
органами (посадовими особами), упо-
вноваженими реагувати на адміні-
стративні правопорушення, право на 
власний розсуд визначати такі стро-
ки, чим створено підгрунтя для мож-
ливих зловживань з боку останніх. 

Отже, є підстави вважати оспо-
рювані положення частини четвертої 
статті 263 Кодексу такими, що супере-
чать статті 8 Конституції України, 
через їх невідповідність принципу 
правової визначеності. 

4.2. Відповідно до частини п’ятої 
статті 263 Кодексу строк адміністра-
тивного затримання обчислюється 
з моменту доставлення порушника 
для складення протоколу, а особи, 
яка була в стані сп’яніння, — з часу її 
витвереження.

У статті 259 Кодексу (доставлення 
порушника) визначено: мету, з якою 
здійснюється доставлення порушни-
ка — складення протоколу про адмі-
ністративне правопорушення в разі 
неможливості скласти його на місці 
вчинення правопорушення, якщо 
складення протоколу є обов’язковим; 
осіб, уповноважених здійснювати 

таке доставлення; місця, куди по-
винен доставлятися порушник. У 
частині восьмій цієї статті йдеть-
ся, що доставлення порушника має 
бути проведено в можливо короткий 
строк. Проте у законодавстві не вста-
новлено, яким чином повинен визна-
чатися такий строк і яка допустима 
максимальна його тривалість. 

У Кодексі та в інших законодав-
чих актах поняття «доставлення» не 
розкривається. Слово «доставляти» 
означає «перепроваджувати на місце 
призначення». 

На думку Конституційного Суду 
України, доставлення хоч і відріз-
няється від адміністративного за-
тримання, однак за своєю суттю є 
примусовим заходом, пов’язаним з 
конституційним правом людини 

на свободу та особисту недоторкан-
ність. 

Як зауважив Конституційний 
Суд України у Рішенні від 30 травня 
2001 року №7-рп/2001 у справі про 
відповідальність юридичних осіб, 
наголошуючи на важливості гаран-
тій захисту прав і свобод людини і 
громадянина, Конституція України 
встановила, що склад правопорушен-
ня як підстава притягнення особи до 
юридичної відповідальності та заходи 
державно-примусового впливу за його 
вчинення визначаються виключно 
законом (абзац шостий пункту 2 мо-
тивувальної частини).

У зв’язку з наведеним є підстави 
вважати, що невизначеність у вирі-
шенні питання, пов’язаного з часом 
доставлення порушника, може при-
звести до певних зловживань з боку 
відповідних органів в частині, що 
стосується встановлення можливого 
строку обмеження права особи на 
свободу, який з урахуванням часу до-
ставлення може тривати більше, ніж 
це визначено в законі. 

Залишається незрозумілим також 
питання щодо моменту витвереження 
особи, яка перебуває у стані сп’яніння, 
що призводить до невизначеності у 
встановленні загального часу триман-
ня такої особи у відповідних органах, 
що також може бути підставою для 
певних зловживань з їх боку. 

Отже, положення частини п’ятої 
статті 263 Кодексу суперечать стат-
ті 8 Конституції України. 

5. Згідно з абзацом шостим пунк-
ту 5 частини першої статті 11 Закону 
міліції надається право затримувати 
і тримати у спеціально відведених для 
цього приміщеннях осіб, які виявили 
непокору законній вимозі працівни-
ка міліції, до розгляду справи судом, 
але не більше ніж на двадцять чотири 
години.

Відповідно до пункту 22 частини 
першої статті 92 Конституції України 
виключно законами України визна-
чаються діяння, які є адміністратив-
ними правопорушеннями. Кодекс 
передбачає відповідальність за злісну 
непокору законному розпорядженню 
або вимозі працівника міліції, члена 
громадського формування з охорони 
громадського порядку і державного 
кордону, військовослужбовця (стат-
тя 185). Злісною непокорою є відмова 
від виконання наполегливих, неодно-
разово повторених законних вимог чи 
розпоряджень працівника міліції при 
виконанні ним службових обов’язків, 
члена громадського формування з 
охорони громадського порядку чи 
військовослужбовця у зв’язку з їх 
участю в охороні громадського поряд-

ку або відмова, виражена у зухвалій 
формі, що свідчить про явну зневагу 
до осіб, які охороняють громадський 
порядок (абзац другий пункту 7 по-
станови Пленуму Верховного Суду 
України від 26 червня 1992 року №8 
«Про застосування судами законодав-
ства, що передбачає відповідальність 
за посягання на життя, здоров’я, гід-
ність та власність суддів і працівників 
правоохоронних органів»). 

Слово «непокора» означає «від-
мова від виконання або ігнорування 
виконання певної вимоги». 

З проведеного аналізу положень 
Кодексу вбачається, що ними перед-
бачена відповідальність за непокору 
пішоходів сигналам регулювання дорож-
нього руху (частина перша стат ті 127) та 
злісну непокору законному розпоря-
дженню або вимозі працівника міліції, 
члена громадського формування з охо-
рони громадського порядку і держав-
ного кордону, працівника транспорту, 
військовослужбовця, працівника Дер-
жавної прикордонної служби України 
(статті 185, 1859, 18510). 

У Кримінальному кодексі Украї-
ни також розрізняються діяння, які 
проявляються у формі непокори чи 
злісної непокори, зокрема у стат-
ті 391 передбачено відповідальність за 
злісну непокору вимогам адміністра-
ції установи виконання покарань, а у 
статті 402 — за непокору як злочин 
проти встановленого порядку несен-
ня військової служби.

Аналізуючи законодавство Укра-
їни щодо підстав юридичної відпові-
дальності за певні діяння, Конститу-
ційний Суд України дійшов висновку, 
що законодавець не ототожнив діян-
ня, які проявляються у формі непо-
кори та злісної непокори. 

За правовою позицією Конститу-
ційного Суду України затримання 
у будь-якому випадку не може бути 
визнане обгрунтованим, якщо діяння, 
які інкримінуються затриманому, на 
час їх вчинення не могли розціню-
ватися або не визнавалися законом 
як правопорушення (абзац дев’ятий 
підпункту 3.2 пункту 3 мотивувальної 
частини Рішення Конституційного 
Суду України від 29 червня 2010 року 
№17-рп/2010).

Згідно зі статтею 9 Кодексу адміні-
стративним правопорушенням (про-
ступком) визнається протиправна, 
винна (умисна або необережна) дія 
чи бездіяльність, яка посягає на гро-
мадський порядок, власність, права і 
свободи громадян, на встановлений 
порядок управління і за яку законом 
передбачено адміністративну відпо-
відальність. 

Системний аналіз норм Кодек-
су дає підстави для висновку, що в 
ньому встановлена відповідальність 
лише за злісну непокору законній 
вимозі працівника міліції. Надання 
міліції права затримувати особу за 
непокору законній вимозі працівника 
міліції, тобто за діяння, яке не є адмі-
ністративним проступком, порушує 
принцип верховенства права та його 
складову — правову визначеність.

Таким чином, Конституційний 
Суд України вважає, що абзац шостий 
пункту 5 частини першої статті 11 За-
кону є таким, що суперечить статті 8 
Конституції України.

6. Відповідно до частини другої 
статті 70 Закону України «Про Кон-
ституційний Суд України» у разі 
необхідності Конституційний Суд 
України може визначити у рішенні, 
висновку порядок і строки їх вико-
нання, а також покласти на відповід-
ні державні органи обов’язок щодо 
забезпечення виконання рішення, 
додержання висновку. Керуючись 
вказаною нормою, Конституційний 
Суд України вважає за необхідне 
рекомендувати Верховній Раді Укра-
їни привести положення статті 263 
Кодексу у відповідність до цього 
Рішення.

На підставі викладеного та керу-
ючись статтями 147, 150, частинами 
першою, другою статті 152, стат тею 153 
Конституції України, статтями 39, 51, 
61, 63, 65, 67, 69, 70, 73 Закону України 
«Про Конституційний Суд України», 
Конституційний Суд України 

ВИРІШИВ:

1. Визнати такими, що не відпові-
дають Конституції України (є некон-
ституційними) положення:

— частин другої, третьої статті 263 
Кодексу України про адміністративні 
правопорушення щодо можливості 
адміністративного затримання осіб 
«на строк до десяти діб з санкції про-
курора, якщо правопорушники не 
мають документів, що посвідчують 
їх особу»;

— частин четвертої, п’ятої стат-
ті 263 Кодексу України про адміні-
стративні правопорушення;

— абзацу шостого пункту 5 части-
ни першої статті 11 Закону Укра-
їни «Про міліцію» від 20 грудня 
1990 року №565-ХІІ з наступними 
змінами, згідно з яким міліції нада-
ється право затримувати і тримати 
у спеціально відведених для цього 
приміщеннях «осіб, які виявили не-
покору законній вимозі працівника 
міліції, до розгляду справи судом, але 
не більше ніж на 24 години».

2. Визнати такими, що відповіда-
ють Конституції України (є конститу-
ційними) положення:

1) статті 263 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, 
зокрема:

— частини першої, згідно з якою у 
виняткових випадках, у зв’язку з осо-
бливою потребою законами України 
може бути встановлено інші строки 
адміністративного затримання;

— частини другої стосовно мож-
ливості затримання особи в необхід-
них випадках для встановлення особи 
і з’ясування обставин правопорушен-
ня до трьох діб з повідомленням про 
це письмово прокурора протягом 
двадцяти чотирьох годин з моменту 
затримання;

— частини третьої щодо мож-
ливості затримання особи в необ-
хідних випадках для встановлення 
особи, проведення медичного огляду, 
з’ясування обставин придбання ви-
лучених наркотичних засобів і пси-
хотропних речовин та їх дослідження 
до трьох діб з повідомленням про це 
письмово прокурора протягом два-
дцяти чотирьох годин з моменту за-
тримання;

2) абзацу четвертого пункту 5 час-
тини першої статті 11 Закону України 
«Про міліцію» від 20 грудня 1990 року 
№565-ХІІ з наступними змінами, згід-
но з яким міліції надається право за-
тримувати і тримати у спеціально від-
ведених для цього приміщеннях осіб, 
які вчинили адміністративні право-
порушення, у необхідних випадках 
для встановлення особи і з’ясування 
обставин правопорушення до трьох 
діб з повідомленням про це письмово 
прокурора протягом двадцяти чоти-
рьох годин з моменту затримання.

3. Положення Кодексу України 
про адміністративні правопорушен-
ня, Закону України «Про міліцію» 
від 20 грудня 1990 року №565-ХІІ з 
наступними змінами, визнані некон-
ституційними, втрачають чинність з 
дня ухвалення Конституційним Су-
дом України цього Рішення.

4. Рекомендувати Верховній Раді 
України привести положення Кодексу 
України про адміністративні право-
порушення у відповідність із цим 
Рішенням.

5. Рішення Конституційного Суду 
України є обов’язковим до виконання 
на території України, остаточним і не 
може бути оскаржене.

Рішення Конституційного Суду 
України підлягає опублікуванню 
у «Віснику Конституційного Суду 
України» та в інших офіційних ви-
даннях України. �

«Неопределенность в решении вопроса, связанного со временем 
доставки нарушителя, может привести к определенным 
злоупотреблениям со стороны соответствующих органов».

«Административное задержание лица 
без мотивированного решения суда не может 
превышать семидесяти двух часов».

ПОДПИСКА

Чтобы всегда быть информированными, 
оставайтесь с нами!

ВНИМАНИЕ!  ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА НАШЕ ИЗДАНИЕ НА 2012 ГОД!

Оформить подписку на газету 
«Закон и 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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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Неоднозначный штурм.
В милиции считают, что одесская операция была четко спланирована
После событий в Одесской 
области, когда погибли два 
сотрудника МВД, в адрес 
милиции постоянно звучат 
обвинения — мол, операция 
по задержанию российских 
киллеров с самого начала 
была плохо подготовлена, 
именно поэтому и пострадали 
рядовые милиционеры. Но у 
правоохранителей, которые 
были участниками тех событий,  
свое мнение по этому поводу. 
Николай Панькив, командир 
спецподразделения «Беркут» 
ГУ МВД Украины в Одесской 
области — один из тех, кто 
непосредственно принимал 
участие в штурме. Страж порядка 
уже больше 20 лет работает 
в спецподразделении, но уверяет, 
что операцию такого масштаба 
проводили впервые.

— Николай, вы уже больше 20 лет 
работаете в спецподразделении «Бер-
кут». Как оцениваете те комментарии, 
которые появились в СМИ? Не кажется 
ли вам правильной фраза «каждый ви-
дит себя героем, наблюдая за боем со 
стороны»?

— В первую очередь отмечу: чтобы 
говорить о действиях и давать оценку 
работникам спецподразделений, нужно 
хотя бы присутствовать при тех задержа-
ниях и спецоперациях, которые мы прово-
дим, — для большей объективности. Го-
ворить о том, что подразделения «Беркут» 
и «Сокол» были не готовы, неправиль-
но — те задержания и мероприятия, ко-
торые проводят наши работники ежеднев-
но, доказывают противоположное. Люди 
готовы всегда. 

Если говорить о том, что произошло 
в Одессе, то мы получили информацию: 
в автомобиле передвигается лицо, подо-
зреваемое в совершении преступления. 
Остановившись по требованию работника 
ГАИ, Дикаев вышел навстречу милицио-
неру уже с гранатой в руке, выдернув 
при этом чеку. Российский киллер и его 
сообщники с самого начала не собира-
лись сдаваться. Когда преступник бросил 
гранату, сработал эффект неожиданности. 
Этим и воспользовался сообщник Дикае-
ва, выпустивший автоматную очередь в 
сторону работников милиции. Стражи 
порядка, несмотря на вооруженное сопро-
тивление преступников, отстреливались, 
пытались их остановить. Один из банди-
тов был ранен.

— То есть, выходя из машины, Дикаев 
уже был настроен оказать вооруженное 
сопротивление?

— Да, еще раз повторюсь: они не со-
бирались так просто завершить свои 
контакты с милицией. Первыми, кого они 
увидели, были работники ГАИ, а не «Бер-
кута», и все равно решили оказать воору-
женное сопротивление. К тому же мы не 
знали о наличии еще двух преступников, 
ведь окна в машине были тонированны.

— Насколько хорошей была подготов-
ка чеченских боевиков?

— Прест у пники очень гра мотно 
оказывали сопротивление. Дикаев имел 
большой опыт участия в военных и боевых 
операциях, был профессиональным кил-
лером, прошел подготовку в Чечне. Это 
свидетельствует о высоком уровне подго-
товки боевиков.

— В течение суток стражам поряд-
ка удалось установить личность этих 
людей. В чем были трудности одесского 
штурма для «Беркута»? И, собственно, 
почему он продолжался 5 часов?

— Хотелось бы детальнее остановить-
ся на отдельных моментах задержания, 
проводившегося в Одессе, на Фонтан-
ской дороге, 71/3. Комментарии в СМИ 
очень противоречивы. Говорят, что мы 
потратили много времени на задержа-
ние злоумышленников. Однако для того, 
чтобы операция такого плана прошла 
без жертв из числа мирного населения 
(а территория, на которой проводилось за-
держание, была довольно-таки большая: 
рядом находились три многоэтажки, в 
одной из них располагалось общежи-
тие юридической академии, в других 
двух — гостиницы), нам нужно было 
эвакуировать местных жителей и авто-
мобили, находившиеся рядом. Что каса-
ется самого здания, в котором скрывался 
Дикаев вместе со своими сообщниками, 
то, оценив ситуацию, мы выяснили, что 
заложников там нет (все жильцы были 
своевременно эвакуированы). После 
этого мы вступили в фазу переговоров, но 
столк нулись с тем, что при приближении 
бойцов «Сокола» к зданию преступники 
сразу же бросили гранату и начали стрелять. 
Это свидетельствовало о том, что они не 
собирались вести никаких переговоров и 
были готовы сопротивляться до конца. Еще 
одним, очень важным фактом, повлиявшим 
на количество потраченного времени, было 
то, что возле здания гостиницы находился 
катер с 200 л горючего в баке. Во избежание 
взрыва и загорания катера было принято 
решение оттащить его с помощью бое-
вой техники на безопасное расстояние. 

Именно поэтому мы и потратили немного 
больше времени. 

— Какова была вероятность того, 
что Дикаев мог взять кого-то в залож-
ники и могло ли пострадать мирное 
население?

— На момент проведения спецопера-
ции главной задачей правоохранительных 
органов было избежать жертв среди ра-
ботников милиции и мирного населения. 
Поэтому после короткого совещания в 
штабе мы приняли решение об огневой 
поддержке сверху, чтобы оттеснить пре-
ступников в другую сторону здания, а уже 
потом провести захват. Кроме того, что 
бое вики стреляли через стены и двери в 
работников милиции, мы не исключали, что 
они могли подложить гранаты или другие 
взрывные устройства в любом месте. Если 
бы так произошло, то были бы жертвы и 
среди мирного населения. Однако Дикаев 
решил покинуть здание, а когда он оказался 
на улице, то продолжал обстрел мест, где 
находились группы прикрытия из числа 
стражей порядка. Возникла явная угроза на-
селению и работникам спецподразделений, 
поэтому мы были вынуждены открыть 
огонь по преступнику, в результате чего 
он был убит.

— Насколько согласованными в дан-
ной ситуации были действия всех спец-
подразделений, принимавших участие в 
спецоперации?

— Хочу отметить, что мы уже не пер-
вый год работаем вместе. Большинство 
сотрудников «Сокола» — это бывшие со-

трудники «Беркута», которые перешли на 
более высокий уровень для выполнения 
поставленных задач. Каждый из бойцов 
четко знал, где находятся все группы: 
штурмовая, прикрытия, огневой под-
держки, блокирования. Штурм свидетель-
ствует о том, что люди подготовлены и они 
смогли совместно провести такую опера-
цию. Бойцы поддерживали и прикрывали 
друг друга до конца, ведь четко знали 
поставленные перед ними задачи и то, что 
операция должна закончиться без каких-
либо потерь и травм.

— Вы работаете в спецподразделе-
нии «Беркут» с 1990-х годов. Помнит 
ли независимая Украина проведение 
подобных операций?

— За годы независимости государ-
ства на нашем счету очень много задер-
жаний. За это нужно поблагодарить и 
тех пенсионеров подразделения «Бер-
кут», которые вносили свой весомый 
вклад в развитие спецгрупп. Мы за-
держивали и вооруженных террорис-
тов, и злоумышленников, выдвигавших 
какие-то требования, но такие события, 
которые произошли в Одессе, имели место 
впервые. Безусловно, уровень готовности 
наших подразделений свидетельствует 
о том, что мы можем справиться с за-
дачами, которые на сегодняшний день 
поставили перед нами министр внутрен-
них дел и Правительство, и бороться с 
вооруженными группами и теми, кто 
может в любой момент оказать сопротив-
ление стражам порядка. �

ПРИРОДНАЯ СРЕДА

«Грязный» вопрос.
88% рек в Украине находятся в плохом и катастрофическом экологическом состоянии
На прошлой неделе Генеральный 
прокурор провел расширенное 
заседание коллегии, посвященное 
законности и правозащитной 
деятельности в сфере водных 
отношений. В своем выступлении 
Виктор Пшенка отметил, 
что улучшение экологического 
состояния водных ресурсов, 
качества питьевой воды 
и предотвращение загрязнения 
подземных вод Президент 
определил ключевой задачей 
политики национальной 
безопасности во внутренней 
сфере. Поэтому этот 
актуальный вопрос 
и был вынесен на обсуждение 
коллегии Генеральной 
прокуратуры.

Питьевая вода без госстандарта

Генеральный прокурор отметил, что 
в бассейны рек, обеспечивающих водой 
наши жилища, миллионы тонн загрязня-
ющих веществ сбрасывают предприятия 
и коммунальные хозяйства. На террито-
рии Украины таких насчитывается около 
73 тыс. Однако очистные сооружения, 
изношенность которых в отдельных ре-
гионах составляет до 90%, не способны 
обеспечить надлежащее качество воды. В 
целом экологическое состояние 88% рек 
(и их бассейнов) в соответствии с класси-
фикацией качества воды в Украине оце-
нивают как плохое и катастрофическое. 
Это при том, что у нас качество питьевой 
воды контролируется лишь по 28 пока-
зателям, тогда как в Евросоюзе — по 63. 
Некачественная питьевая вода является 
причиной более 80% болезней, поэтому ее 
употребление в известной мере отражает-
ся на продолжительности жизни человека. 

Наиболее загрязненными являются 
бассейны Днестра, Дуная с притоками, 
Западного Буга, Северского Донца, а 
также Приазовья. Зоной экологической 
катастрофы сегодня является Азовское 
море. Если раньше в нем насчитывалось 
114 видов рыбы, общий вылов составлял 
около 300 тыс. тонн в год, то теперь он 
уменьшился в 6 раз. Не лучше ситуация с 

главной водной артерией Украины — ре-
кой Днепр, которая имеет стратегическое 
значение для обеспечения жизнедеятель-
ности нашего населения. 

Поскольку такое положение дел тре-
бует немедленного вмешательства, на за-
седание были приглашены руководители 
профильных министерств и ведомств, а 
именно — Государственного агентства 
водных ресурсов, Министерства экологии 
и природных ресурсов, Государственной 
экологической инспекции, Государствен-
ной санитарно-эпидемиологической 
службы, Министерства регионального 
развития, строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства. 

В.Пшенка раскритиковал их работу и 
обратил внимание на вопиющие недостат-
ки. В частности, он отметил, что, несмотря 
на угрожающую ситуацию с питьевой во-
дой в регионах, Министерство региональ-
ного развития, строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства в прошлом 
году не направило ни одной гривны на 
проведение реконструкции и техническое 

переоснащение водоочистных станций. 
Органы Государственной экологической 
инспекции в течение прошлого и текуще-
го года провели свыше 32 тыс. проверок, 
по результатам которых к ответствен-
ности привлечены почти 26 тыс. человек. 
В свою очередь центральный аппарат 
Госэкоинспекции привлек к ответствен-
ности аж 1 должностное лицо (штраф 
составил 136 грн.). 

Государственное агентство водных 
ресурсов Украины на протяжении 16 лет 
не принимало мер по реализации заде-
кларированного в 1995 году Водным ко-
дексом Украины бассейнового принципа 
государственного управления водными 
ресурсами. 

В то же время Министерство экологии 
и природных ресурсов в этой ситуации 
заняло позицию наблюдателя, оставив 
без контроля деятельность указанных 
ведомств. Минздрав до сих пор не разра-
ботал государственных стандартов пи-
тьевой воды, гигиенических требований 
к ней, а также контроля ее качества.

Прокуроров «завертикалят» 

Также Генеральный прокурор об-
рат и л вни ма ние на то,  ка к п ра во-
охранительные органы содействуют 
предотвращению правонарушений и 
расследуют уголовные дела о преступле-
ниях в сфере водных ресурсов. Он отме-
тил, что по стране органами внутренних 
дел возбуждено менее 50 уголовных дел. 
Из них в суд с обвинительным заклю-
чением направлено лишь 5. При этом 
7 закрыто из-за отсутствия состава пре с-
тупления. При этом нельзя назвать ни 
одного дела, возбужденного против ру-
ководителей крупных предприятий за 
несанкционированный сброс отходов, 
загрязнение воды и массовую гибель 
рыбы. Причиной сложившейся в сфере 
использования и охраны вод ситуации 
является отсутствие комплексного под-
хода к решению проблем.

Поэтому на основании глубокого ана-
лиза данного вопроса и изучения опыта 
прокуратур других стран В.Пшенка одо-
брил решение о создании вертикальной 
системы органов прокуратуры, которая 
обеспечила бы комплексный надзор 
за соблюдением природоохранного за-
конодательства на территории русла 
реки Днепр.

Приказом Генпрокурора от 4 октября 
нынешнего года образована Днепров-
ская экологическая прокуратура (на 
правах областной). В ее состав входят 
6 межрайонных экологических проку-
ратур: Днепропетровская, Запорожская, 
Киевская, Кременчугская, Каховская и 
Очаковская. Полномочия прокуратуры 
распространяются на 10 регионов: г. Киев, 
Днепропетровскую, Запорожскую, Киев-
скую, Кировоградскую, Николаевскую, 
Полтавскую, Херсонскую, Черкасскую 
и Черниговскую области. По мнению 
прокуратуры, эффективность такого 
решения подтверждена десятилетним 
опытом работы Волжской межрегиональ-
ной природоохранной прокуратуры. 

Вскоре украинцы смогут опытным пу-
тем проверить, насколько оправданным 
было решение о создании такого ор-
гана и насколько от этого улучшилась 
экологическая ситуация в стране. �

ПРОВЕРКИ

Оружие 
в розыске
Во Львовском госуниверситете 
внутренних дел обнаружили 
недостачу оружия. Причем, 
помимо учебных образцов, 
пропали «рабочие» пистолеты и 
винтовки. 

«12 октября в ходе проверки склада 
вооружения Львовского государствен-
ного университета внутренних дел была 
выявлена недостача оружия, в том числе 
пистолетов, винтовок, автоматического 
оружия, а также образцов учебного ору-
жия», — сообщает управление по связям 
с общественностью МВД. В то же время в 
милиции не уточнили, о каком количестве 
оружия идет речь. 

В ведомстве отметили, что приказом 
министра внутренних дел Украины соз-
дана группа для проверки обстоятельств 
чрезвычайного происшествия, которую 
возглавил заместитель министра Дмит-
рий Ворона. Кроме того, в состав группы 
вошли работники департаментов вну-
тренней безопасности, материального 
обеспечения, кадрового обеспечения, 
главного управления Внутренних войск 
МВД, Главного штаба МВД. «Группа 
срочно отбыла в командировку в учебное 
заведение для проведения служебной 
проверки. По результатам ее работы будет 
принято решение в рамках действующего 
законодательства. В четверг, 20 октября, 
в Министерстве внутренних дел Украины 
состоится брифинг по этому вопросу», — 
сообщили в УСО.

Также в МВД напомнили, что по резуль-
татам событий, недавно произошедших в 
Коминтерновском райотделе внутрен-
них дел г.Харькова (напомним, там были 
выявлены факты исчезновения табельного 
огнестрельного оружия), министр внутрен-
них дел Анатолий Могилев дал поручение 
проверить наличие оружия в территориаль-
ных органах и учебных заведениях МВД.

«Подобные целевые проверки и мас-
штабные инвентаризации не прово дились 
в течение последних 10 лет. Проверкой 
будут охвачены 32 места хранения ору-
жия, в том числе УМВД областей, учебные 
заведения и склады вооружения», — отме-
тили в министерстве. �

С ПОЛИЧНЫМ

Могилка 
«на вырост»
Объявленный в розыск директор 
похоронного бюро, депутат 
Луцкого облсовета 
от ВО «Свобода» Александр 
Викторов сдался областной 
прокуратуре. Мужчина исчез в 
конце сентября, после того, как 
против него собрались возбудить 
уголовное дело за получение взятки. 

По информации правоохранителей, 
А.Викторов брал мзду за захоронение 
покойников в престижном месте — на 
центральной аллее городского кладби-
ща. Одно такое место стоило 10 тыс. грн. 
Дело собираются возбудить и против 
мастера, который тоже якобы получал за 
это деньги.

Оперативники рассказали газете 
«Сегодня»: «Взятку А.Викторов вымогал 
за хорошие «вакантные» места для 
вечного покоя. Сначала выкапывалась 
яма, которую оставляли пустой. Рабо-
чие имитировали захоронение: клали 
старые венки, цветы. А позже, когда 
появлялись клиенты, готовые заплатить 
за эти места, здесь хоронили тех, за кого 
было уплачено».

Задержали депутата с поличным, но 
в тот же день выпустили из-под стра-
жи. Как потом объяснили, дело против 
А.Викторова мог возбудить только проку-
рор области, а он в тот день был в отъезде.

После этого директор похоронного 
бюро почти две недели был в бегах. �

КОРЫСТНЫЕ МОТИВЫ

«Карманный» 
налог 
Прокуратурой г.Киева по 
материалам УСБУ в г.Киеве 
возбуждено уголовное 
дело в отношении первого 
заместителя начальника ГНИ 
одного из районов столицы, 
который получил от частного 
предпринимателя взятку в 
размере 500 тыс. грн. за решение 
вопроса о принятии налоговой 
инспекцией отчетности.

13 октября сотрудники СБУ в г.Киеве 
совместно с работниками столичной 
прокуратуры провели операцию по задер-
жанию должностного лица. Как выяснилось, 
заместитель начальника ГНИ одного из ра-
йонов столицы требовал 500 тыс. грн. от 
руководителя коммерческой структуры. 
Налоговика задержали в его служебном ка-
бинете после получения всей суммы взятки. 
Прокуратура возбудила в отношении него 
уголовное дело, котрое будут вести следо-
ватели отдела по расследованию престу-
плений, связанных с коррупционными 
деяниями, прокуратуры г.Киева. �

Командир «Беркута»: все жильцы были эвакуированы до начала штурма.

Генпрокурор В.Пшенка обеспокоен состоянием воды.

14 именем закона
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ЕГИПЕТ

Злополучные контракты.
Бывший египетский чиновник получил 7 лет тюрьмы за газовые договоренности
Каирский суд вынес заочный 
приговор Хусейну Салему — 
бывшему чиновнику, 
отвечавшему за подписание 
договоров на поставку 
природного газа в Израиль, 
сообщает телеканал 
«Аль-Арабия». 

Су д призна л помощника Хосни 
Мубара ка виновным в том, что он 
небескорыстно заключил невыгодные 
для своей страны соглашения о продаже 
топлива. За это Х.Салему назначили на-
казание в виде 7 лет лишения свободы. 
Кроме того, он и его дети — сын Халед 
и дочь Магида — обязаны компенси-
ровать государству убытки, размер 
которых составил около $4 млрд. 

В настоящее время Х.Салем вмес-
те с детьми находится в Испании. По 
запросу египетских коллег местные 

власти арестовали экс-чиновника. Ис-
панский суд должен решить, можно ли 
экстрадировать Х.Салема. 

Тем временем в Каире новое руковод-
ство страны завершает разработку ново-
го контракта на поставку газа в Израиль, 
предусматривающего значительное 
повышение цены на голубое топливо. 

По мнению египтян, приближенные 
Х.Мубарака, их дети, а также дети са-
мого диктатора получили от Израиля 
значительные «откаты» за заключение 
невыгодных для своей страны контрактов. 
Иерусалим эти утверждения отвергает 
и заявляет о нежелании пересматривать 
соглашения. 

По с л е  с в е р ж е н и я  Х . Му б а р а к а 
газопроводы, по которым египетский газ 
экспортируется в Израиль, не раз стано-
вились объектом нападения неизвестных 
террористов. Из-за этого поставки топли-
ва то и дело прерывались. �

МЕКСИКА

Рекордный иск
Жители Мексики составили 
коллективный иск, который 
будет подан в Международный 
уголовный суд против президента 
страны Фелипе Кальдерона и 
других высокопоставленных 
представителей власти, 
пишет El Diario. Руководство 
страны обвиняют в военных 
преступлениях и преступлениях 
против человечности. 

Инициаторами подачи иска выступила 
группа адвокатов, правозащитников и 
журналистов. По их утверждению, с декаб-
ря 2006 г. в стране в результате открытого 
противостояния властей и представите-
лей преступных группировок было убито 
более 40 тыс. человек, еще более 10 тыс. 
пропали без вести. По словам одного из 
авторов иска Сандоваля Бальестероса, 
подписи под ним поставили уже более 
20 тыс. человек, что делает его рекордным 
в истории МУС. 

А в т оры ис к а  о бви н я ю т вл а с т и 
с т р а н ы  и  представителей полиции 
в сокрытии таких преступлений, как 
пытки, убийства и погромы. «Волна звер-
ского насилия, захлестнувшая нашу страну, 

была фактически узаконена и стала 
нормальным фоном повседневной жиз-
ни», — цитирует слова С.Бальестероса 
Th e Times. 

Как передает EFE, власти уже отве-

тили на предъявленные им претензии. 
Правительство Мексики опубликовало 
официальное заявление, в котором, в 
частности, говорится, что «политика госу-
дарственной безопасности не может быть 

международным преступлением». В нем 
также отмечается, что, если бы не усилия 
властей по защите населения, жители 
многих районов страны остались бы «на 
милость преступников». 

Власти Мексики утверждают, что все 
принимаемые меры по борьбе с преступ-
ностью отвечают требованиям закона, а 
авторы иска в МУС выставляют ситуацию 
в Мексике в неверном свете. Кроме того, 
как подчеркивается в заявлении, главной 
в стране является национальная судебная 
власть, и решения Международного уго-
ловного суда лишь дополняют ее решения. 

Активисты намерены подать иск в МУС 
25 ноября. Если он будет принят к рассмо-
трению, помимо представителей власти, 
ответчиками по делу, могут выступить 
лидеры мексиканских наркокартелей. 

С декабря 2006 г. в Мексике идет война с 
наркокартелями. В постоянных стычках их 
представителей друг с другом и с полицией 
в стране каждый год гибнут тысячи людей, 
в том числе мирные жители. По официаль-
ной статистике, количество жертв среди 
мирного населения с 2006 г. составляет 
37 тыс. человек, однако авторы иска в МУС 
утверждают, что на самом деле число по-
гибших превышает 50 тыс. � 

ШВЕЙЦАРИЯ

Вербовка — 
под запретом
Как сообщает «Голос Америки», 
правительство Швейцарии 
предлагает запретить на своей 
территории все вербующие 
наемников компании, чтобы 
сохранить традиции нейтралитета 
и продемонстрировать уважение 
страны к международному праву. 

Представленный на рассмотрение пар-
ламента законопроект предусматривает 
запрет для всех швейцарских компаний 
на прямое участие в вооруженных кон-
фликтах за рубежом, а также вербовку 
или подготовку наемников в стране. Он 
также направлен на ужесточение правил 
функционирования частных охранных 
агентств: от них потребуют докладывать 
о своей деятельности местным властям 
и соблюдать международный кодекс по-
ведения, согласованный в прошлом году.

Новые правила будут распростра-
няться на охранные фирмы, действующие 
как на территории Швейцарии, так и за 
рубежом. Власти страны заявляют, что 
поводом для разработки этого законопро-
екта стало решение британской компании 
Aegis, являющейся одним из крупнейших 
частных подрядчиков в сфере обеспечения 
безопасности в мире, об учреждении хол-
динговой компании в Швейцарии.

На рассмотрение законопроекта у 
швейцарских законодателей есть время 
до конца января 2012 года. �

ЕВРОСОЮЗ

Отпечатки 
для Шенгена
Евросоюз вводит процедуру 
обязательной дактилоскопии 
для въезжающих в страны 
Шенгенского соглашения. Такое 
сообщение размещено на сайте 
Еврокомиссии.

С 11 октября эту процедуру должны 
проходить граждане североафриканских 
государств, въезжающие в страны Шен-
гена. В течение 2 лет требование распро-
странится и на все страны, не входящие 
в Шенгенскую зону.

Новая система VIS (Visa Information 
System) запущена в 25 странах Шенген-
ского соглашения. Она позволит ускорить 
процесс обработки заявлений на визы 
благодаря использованию оцифрованных 
отпечатков пальцев и фотографий. Кро-
ме того, VIS обеспечит быстрый обмен 
данными о краткосрочных визах между 
всеми странами Шенгенской зоны.

При подаче документов на визу в 
течение следующих 5 лет снимать отпе-
чатки уже не будут. Через 5 лет их удалят 
из системы. Отпечатки пальцев помогут 
бороться с практикой «аренды» паспор-
тов, которую часто используют граждане 
азиатских стран. За €2 тыс. они могут 
«арендовать» паспорт с многократной 
шенгенской визой и въехать с ним в Шен-
генскую зону, а затем отправить его по 
почте обратно, так что документ можно 
использовать снова.

На создание системы VIS Евросоюз 
потратил €91 млн. Поддержка сервера 
VIS, расположенного в Страсбурге, будет 
стоить еще €20 млн. �

ФРАНЦИЯ

В Париж — 
с «языковым» 
дипломом
С января 2012 года всем, кто 
желает получить гражданство 
Франции, необходимо будет 
документально подтвердить 
знание французского языка.

Будущим французским гражданам 
придется предоставить диплом, удо-
стоверяющий знание французского, или 
получить сертификат в фирме, которая 
входит в утвержденный государством 
список. Уровень владения языком дол-
жен быть не ниже официальной школь-
ной программы.

Ранее кандидаты на получение граж-
данства проходили лишь устное интервью. 
Теперь французские власти считают, что 
этого мало.

Согласно данным Министерства 
внутренних дел Франции, на получение 
гражданства страны ежегодно претендует 
более 100 тыс. человек. Около 1 млн ино-
странцев, проживающих на территории 
страны, не знают французского. �

РОССИЯ

Без преследований 
КС РФ считает недопустимым притеснять судью за неотмененное решение

НАТАЛЬЯ ШИНЯЕВА

Конституционный суд России 
огласил решение по резонансному 
делу военного судьи в отставке 
Сергея Панченко. Заявитель 
обжаловал нормы законов, которые, 
по его мнению, дают возможность 
возбудить уголовное дело против 
судьи за его правовую позицию. 

Хождение по мукам

Будучи председателем Ростовского-
на-Дону гарнизонного военного суда, 
С.Панченко в 2004 году удовлетворил 
иск военных пенсионеров к областному 
военному комиссариату о взыскании 
задолжен ности по пенсии. Решение сто-
ронами не обжаловалось и вступило в 
законную силу.

В 2010-м следственный комитет запро-
сил у Высшей квалификационной колле-
гии судей РФ согласия на возбуждение 
уголовного дела против С.Панченко. След-
ствие считало, что в результате принятых 
им решений пенсионерам было излишне 
выплачено более 5 млн руб. Получив раз-
решение ВККС, следственный комитет 
намеревался инкриминировать С.Панчен-
ко ст.305 УК РФ («Вынесение заведомо 
неправосудных приговора, решения или 
иного судебного акта»), но уголовное дело 
так и не было возбуждено, равно как и не 
было отказа в его возбуждении. Отставной 
военный судья обжаловал решение ВККС, 

прокуратуры и следственных органов в 
судах, дойдя до Верховного, но в удовле-
творении жалоб ему было отказано.

Перед КС отставной судья поставил 
вопрос о соответствии Конституции поло-
жений стст.144, 145, 448 Уголовно-процес-
суального кодекса РФ, регламентирующих 
действия органов следствия при возбуж-
дении уголовного дела против судьи, и п.8 
ст.16 закона о статусе судей, который пря-
мо запрещает привлекать судью к ответ-
ственности за позицию, выраженную им 
при осуществлении правосудия.

Во время слушания дела 20 сентя-
бря законодатели высказали две про-
тивоположные позиции. В частности, 
представитель Госдумы РФ настаивал на 
том, что уголовное преследование судьи за 
неправосудное решение возможно только 
в случае отмены последнего. 

Новый путь?

В своем решении КС РФ указывает, что в 
законодательстве предусмотрен особый по-
рядок возбуждения уголовных дел против 
судей и привлечения их к уголовной ответ-
ственности, поскольку неприкосновенность 
судьи служит средством защиты интересов 
правосудия. Обязательным условием для 
возбуждения уголовного дела против судьи 
является согласие на это квалификацион-
ной коллегии судей, что, как указывает КС 
РФ, само по себе не предопределяет начала 
уголовного преследования.

КС РФ также указывает, что сама 
квалифколлегия не вправе подменять 

собой суд — «делать выводы (в том числе 
о виновности привлекаемого к уголов-
ной ответственности лица), которые 
могут содержаться только в приговоре». 
И приводит решающий довод: «Вступи-
вший в законную силу, неотмененный 
и неизмененный судебный акт не может 
рассматриваться как неправосудный, 
поскольку отсутствие подтверждения в 
установленном порядке незаконности 
и необоснованности этого судебного 
акта вышестоящей судебной инстан-
цией резюмирует его правосудность. 
Квалификационная коллегия судей не 
вправе самостоятельно определять, яв-
ляется ли конкретный судебный акт 
неправосудным».

В своем решении КС РФ указывает, 
что даже само «обращение следственных 
органов в квалификационную коллегию 
судей с представлением о даче согласия на 
возбуждение против судьи уголовного дела 
по ст.305 УК означает отрицание оконча-
тельности, исполнимости, неопровержи-
мости и обязательности судебного решения, 
гарантированно исполняющегося силой 
государства, пресекающего попытки проти-
водействовать его исполнению».

В этом случае, говорится в реше-
нии КС, проведение в отношении судьи 
уголовно-процессуальных действий будет 
являться «неправомерным вмешатель-
ством в осуществление правосудия».

КС  Р Ф  п ри ш е л  к  в ы в од у,  ч т о 
оспариваемые нормы законов, допус-
кающие возбуждение уголовного дела 
против судьи за вынесение заведомо 

неправосудного решения в том случае, 
если это решение не отменено, не со-
ответствуют конституции. Решения, 
принятые в отношении С.Панченко, будут 
пересмотрены.�

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВАЛЕРИЙ ЗОРЬКИН, 
председатель КС РФ:

— Судебные акты находятся под защитой 
государства. Никому не позволено 
подвергать сомнению неотмененный 
действующий судебный акт. Неприкосно-
венность судей здесь, конечно, не имеет 
абсолютного значения. Каждый судья — 
человек. К сожалению, в жизни бывает 
такое, что судья совершает проступки и, 
более того, преступления. Судья может 
совершить подлог, мошенничество, 
злоупотребить своим положением. В 
УК РФ предусмотрен целый ряд статей. 
Конституционный статус неприкосно-
венности судьи учитывается только при 
согласии квалификационной коллегии. 
Заведомо неправосудное решение озна-
чает умысел. Он должен быть доказан. 
Очевидно, что должны быть доказаны и 
незаконность, и неправосудность. Путем 
кассации, апелляции и надзора. Никто 
не может возбудить уголовное дело по 
этой статье при неотмененном судебном 
решении.

Х.Салем тоже поплатился за газовые контракты.

Ф.Кальдерона обвинили в убийствах и пытках.
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ЗАПРЕТ

Днем рисовать нельзя
Суд Нью-Йорка обязал 
художника Энди Голуба 
работать со своими моделями 
в публичных местах только после 
захода солнца.

Такое компромиссное решение суд 
принял для того, чтобы в дальнейшем 
можно было снять с художника обвине-
ние в распутстве. 

Полици я арестова ла 45-летнего 
Э.Голуба, более 3 лет разрисовывавшего 
обнаженные тела девушек на улицах 
Нью-Йорка, летом 2011 года. Свою лю-
бовь к обнаженным моделям худож-
ник объяснил тем, что нагота излучает 
энергию, которой не хватает, когда рису-
ешь на холсте. 

Адвокаты художника подчеркивали, 
что законы города не запрещают пуб-
личное обнажение во имя искусства. В 
результате Э.Голубу все же позволили 
рисовать на обнаженных грудях своих 
моделей в любое время дня и ночи, но 
при этом суд потребовал, чтобы при 
свете дня модели оставались в трусах. 

Художник пообещал суду придержи-
ваться предписаний. В случае если он 
действительно их не нарушит, все обви-

нения против него и его моделей будут 
сняты через полгода. �

УЛЫБНИСЬ!

Причина и следствия

49% несчастных случаев проис-
ходят после слов: «Смотри, как я 
могу!».

А остальные 51% — после слов: 
«Ерунда!.. Смотри, как надо!».

Кризис и деньги

— Кризис — это когда денег нет?
— Кризис — это когда деньги 

были. А когда денег нет — это обычная 
жизнь.

Провал резидента

Российский разведчик Петров, 
идеально владеющий пятнадцатью 
языками, в один момент провалился 
за границей, когда в метро пассажир 
наступил ему на ногу…

Сложности любви

Не всякая девушка верит в любовь 
с первого взгляда, потому что труд-
но на глаз определить, кто сколько 
зарабатывает.

АФОРИЗМ

Создавайте лишь 
немного законов, но 
следите за тем, чтобы 
они соблюдались. 

Джон ЛОКК
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СИМВОЛЫ

Жертва ради 
инвесторов
Фландрия объявила конкурс 
на создание нового региона. 
Там посчитали, что свирепый 
черный лев с красными когтями, 
который сегодня изображен на 
национальном полотнище, должен 
стать более добродушным. 

«Фландрия — дружелюбная и от кры-
тая страна. Вот только, к нашему боль шому 
сожалению, не все так думают», — ком-
ментируя решение, заявил глава прави-
тельства Крис Питерс.

По м нен и ю ру ководс т в а Фла н-
д р и и ,  р ы ч а щ и й  л е в  о т п у г и в а е т 
потенциальных инвесторов и туристов, 
а также портит имидж региона. Создать 
более положительный образ поручили 
студентам. Отметим, изображение чер-
ного льва появилось на фламандском 
флаге в 1970-х годах: его заимствова-
ли со знамен средневекового графства 
Фландрия (XIII век). �

РЕЛИГИЯ

Штраф за 
дискриминацию
Столкновение между 
полицией и демонстрантами 
из христианской 
коптской общины стало 
своеобразным толчком 
к изданию временным 
правительством Египта указа, 
запрещающего все формы 
дискриминации. 

За дискриминацию по признаку «пола, 
происхождения, языка, религии или 
убеждений» египтянам грозит штраф — 
не менее $5 тыс.

Государственный служащий за на-
рушение указа может быть приговорен к 
3 месяцам тюрьмы. Минимальная же сум-
ма штрафа составляет $16,8 тыc.

Временное правительство также за-
явило, что будет рассматривать вопрос о 
даче разрешения на строительство хрис-
тианских церквей в стране.

Отметим, что христиане состав-
ляют приблизительно 10% населения 
Египта. 

Отношения между коптами и му-
сульманами обострились сразу же по-
сле отставки президента Хосни Мубара-
ка. Так, 10 октября у телецентра в Каире 
копты протестовали против сожжения 
мусульманами церкви в провинции 
Асван. В результате столкновения по-
гибли 26 человек, еще 322 пострадали. �

ВОСПИТАНИЕ

Жестокая 
опека
Верховный суд Италии 
приговорил жительницу 
г.Феррары к 1 году 
и 4 месяцам тюремного 
заключения за чрезмерную 
опеку над сыном.

Служители Фемиды приравняли 
«особенно сильную опеку над ребенком» 
к такому преступлению, как «жестокое 
обращение». 

Мать и дедушка мальчика полностью 
изолировали ребенка от внешнего мира, 
все время он проводил в четырех стенах. 
Мальчик не общался со сверстниками, 
практически не видел отца, с которым 
мать развелась в 2000 году.

Отец и стал первым, кто забил тре-
вогу. Он заметил серьезную задержку 
в психофизическом развитии своего 
14-летнего сына. Позже ее диагности-
ровали и врачи.

Первый судебный приговор был 
вынесен в 2007 году, однако тогда мать 
мальчика подала апелляцию.

К ответственности привлекли также и 
дедушку подростка. �

СОЦСЕТЬ

Twitter в законе
Против запрета на использование 
сервисов микроблогов во время 
заседаний проголосовали члены 
британского парламента. 

Ввести такой запрет предлагали пред-
ставители Консервативной партии. Одна-
ко за него проголосовали лишь 63 депу-
тата. Любителей микроблогов оказалось 
значительно больше — 206. 

Парламентарии, не поддержавшие 
инициативу консерваторов, утверждают, 
что использование Twitter позволяет им 
постоянно находиться на связи с избира-
телями. Таким образом они оперативно 
получают информацию. 

Напомним: в начале 2011 года британ-
ские СМИ распространили сообщение о 
том, что заместитель председателя Палаты 

общин, лейборист Линдсей Хойл на одном 
из заседаний заявил о том, что запретит 
депутатам писать в Twitter. Однако такую 
информацию сам Л.Хойл опроверг. Он за-
явил, что это была шутка. 

Также в этот день парламентарии при-
няли решение разрешить пользоваться во 
время заседаний мобильными телефонами, 
включая смартфоны BlackBerry и iPhone, 
планшеты, в том числе iPad. Отметим, что 
раньше использовать подобные устройства 
на заседаниях нижней палаты парламента 
Великобритании не разрешалось. Запрет не 
распространялся только на Twitter и прочие 
сервисы микроблогов. 

Таким образом, можно констатиро-
вать: инициатива консерваторов дала 
толчок к введению демократических 
новшеств. �

КРИЗИС

Работа на экономию.
Трудовой день подстраивают под восход солнца
Пока украинские законодатели 
решают, по какому времени 
нам жить, в некоторых странах 
думают о том, как правильно 
распределить это время. Дабы 
на электричестве сэкономить. 

«Киловатт-вопрос»

Так, министр энергетики Турции 
Танер Йылдыз считает: когда действует 
летнее время, рабочий день можно на-
чинать в 6.00, в зимний период — в 7.00. 
Он подсчитал, что таким образом мож-
но экономить электроэнергию — около 
3 млрд кВт-ч ежегодно.

Свое предложение Т.Йылдыз намерен 
уже в ближайшее время внести на рассмо-
трение правительства. 

По мнению многих аналитиков, ини-
циатива министра имеет все шансы быть 
реализованной. Если турецкие власти 
соответствующий закон примут, рабочий 
день в стране будет начинаться практи-
чески с восходом солнца, а заканчиваться, 
соответственно, с закатом.

Сегодня максимальный рабочий день 
в частных турецких компаниях офици-
ально составляет 8 часов. Таким образом, 
рабочая неделя насчитывает 40 часов. 
Но не исключено, что скоро турки бу-
дут работать 48 часов в неделю: глава 
Минэнерго предложил сделать рабочим 
днем субботу.

«В 1970-е годы суббота у нас была ра-
бочей, однако затем ее сделали выходным 
днем. Думаю, что это неправильный под-
ход. Почему бы нам не работать больше?» — 
сказал Т.Йылдыз.

Напомним, что в большинстве ци-
вилизованных стран 40-часовая рабочая 
неделя.

Курс на увеличение

Не так давно государственные служа-
щие соседней с Турцией Греции вместо 
прежних 37,5 часа в неделю начали рабо-
тать 40, или по 8 часов в день. Перейти на 
40-часовую рабочую неделю госслужа-
щим предложил министр внутренних дел 
страны Яннис Рагуссис.

По словам чиновника, это позволит 
Греции быстрее выйти из экономического 
кризиса и расплатиться с долгами. 

Тогда профсоюзы весьма сдержанно 
отреагировали на предложение чинов-
ника. Недовольны они и сегодня. Если ве-
рить просочившимся в прессу сведениям, 
профсоюзы считают, что правительство 
тем самым готовит «новое нападение на 
госсектор и госуслуги». 

По результатам проведенной в 2010 го -
ду переписи населения, в госсекторе 
Греции занято порядка 750 тыс. человек, 

82% из них имеют статус постоянных 
работников.

В то же время в частном секторе уже 
давно трудятся 40 часов в неделю. Тем не 
менее в прошлом году зарплаты греческих 
чиновников, согласно программе пра-
вительства по выходу из кризиса, были 
уменьшены в среднем на 15%. 

Экономный выходной

А вот в Пакистане для преодоле-
ния острого энергетического кризиса 
выбрали свой, альтернативный, путь. 
Там одной из мер по решению насущной 
проблемы стало введение еще одного 
нерабочего дня.

После того как это решение влас-
тей вступит в силу, пакистанцы бу-
д у т насла ж даться дву м я полными 
в ы  х о д н ы м и  д н я м и  —  с у б б о т о й 
и воск ресеньем. До этого нерабо-
ч и м бы л т ол ько од и н ден ь не де -
ли — воскресенье. Пятница и суббота счи-
тались сокращенными рабочими днями. 

Кабинет министров Пакистана одоб-
рил также ряд других мер по экономии 
электроэнергии. Так, теперь всем ма-
газинам и торговым точкам разрешено 
работать только до 20.00.

Эти меры затронули также и свадебные 
мероприятия. Отныне все связанные с 
бракосочетанием торжества, традици-
онно требующие сильного освещения, к 
22.00 должны прекращаться. 

Напомним: в прошлом году власти 
Пакистана в целях борьбы с острым де-
фицитом электроэнергии уже прибегали 
к ряду подобных мер. �

ИНТЕРНЕТ

Завещание на пароль
Сегодня один из десяти человек 
оставляет в завещании пароли 
от своих учетных записей, 
размещенных на различных 
онлайн-сервисах. Такие 
результаты исследования 
обнародовали специалисты 
Лондонского университета.

Согласно другому исследованию, ко-
торое провела компания Rackspace, более 
четверти британцев располагают онлайн-
коллекциями музыки и фильмов, средняя 

стоимость которых составляет несколько 
сотен фунтов стерлингов. Таким образом, 
становится понятно, что люди хотят пере-
дать все это своим наследникам, как любое 
другое ценное имущество.

Свои аккаунты от сервисов вроде 
Facebook и Flickr, как утверждают исследо-
ватели, люди чаще всего завещают, дабы быть 
уверенными, что размещенные там данные 
будут помещены в архив и станут использо-
ваться по назначению, а не попадут в чужие 
руки. Ведь за последние два года случаи за-
хвата аккаунтов Facebook, принадлежавших 

умершим людям, существенно участились. С 
таких учетных записей начинается рассылка 
спама. При этом родственники, не имея 
контроля над этими аккаунтами, лишаются 
возможности этому воспрепятствовать. 

«Фотографии, книги, музыка и по-
добный контент сегодня сохраняются 
онлайн, и вопрос о том, что с этим делать 
после смерти человека, становится важнее 
с каждым днем, — сказал в интервью Sky 
News адвокат Мэттью Стрейн. — Поэтому 
мы начали консультировать клиентов по 
вопросам цифрового наследования. Людям 

следует считать это таким же важным, как 
и материальное имущество. Распоряжения 
по цифровому наследованию в завещаниях 
становятся общепринятой практикой».

Вместе с тем в Европе сейчас актив-
но продвигается идея о «праве быть 
забытым онлайн». Предполагается, что 
весь связанный с человеком онлайн-кон-
тент должен ликвидироваться после его 
ухода из жизни. А родственники должны 
будут подтвердить необходимость до-
ступа к онлайн-контенту усопшего, если 
таковой потребуется. �

РАЗВОД

Миллион за брак
Женщину, в течение 
20 лет не соглашавшуюся 
на развод, «развел» 
Тель-авивский суд 
по семейным вопросам. 
Ровно на 480 тыс. шекелей 
(более 1 млн грн. — 
Прим. ред.).

Именно такую сумму она должна 
выплатить бывшему мужу в качестве 
компенсации. Судьи пришли к выводу, 
что женщиной двигали алчность и не-
нависть. Также она должна оплатить 
судебные издержки в размере 25 тыс. 
шекелей. 

Как пишет газета «Исраэль а-Йом», 
пара, дело которой рассматривалось в 
суде, заключила брак в 1960-е годы. Все 

это время муж получал стабильный 
доход от собственного бизнеса. Когда 
отношения супругов зашли в тупик, 
мужчина предложил развестись, но 
его второй половине эта идея не по-
нравилась.

Имущество пара разделила 15 лет 
назад по инициативе мужа. Однако экс-
супруга осталась недовольна: сочла раз-
дел несправедливым и пообещала затас-
кать «своего нелюбимого» по судам. Она 
подавала иски, обращалась к судебным 
исполнителям, угрожала новым подру-
гам бывшего мужа по телефону.

В результате суд постановил, что 
женщина вынуждала экс-супруга вы-
купить свободу путем выполнения всех 
ее требований, и счел такое поведение 
неприемлемым. �

Караваны тоже ходят, пока солнце светит.

Увидеть такое туристы больше не смогут.
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ГАЗОВОЕ ДЕЛО

Кризис с превышением власти.
«Превышая предоставленные права 
и служебные полномочия, осознавая 
противоправность своих действий, 
дала указания о подписании контрактов 
на экономически невыгодных 
и неприемлемых для Украины условиях»

розглянувши у відкритому судовому 
засіданні в залі суду в м.Києві справу 
за обвинуваченням 

Особи 13, Інформація 1, україн-
ки, громадянки України, уродженки 
м.Дніпропетровська, з вищою освітою, 
заміжньої, голови політичної партії 
«Всеукраїнське об’єднання «Батьків-
щина», несудимої, зареєстрованої за 
Адресою 1, фактично тимчасово про-
живаючої за Адресою 2, Адресою 3, 

— у скоєнні злочину, передбаченого 
ч.3 ст.365 КК України, 

ВСТАНОВИВ: 

У січні 2009 року Особа 13, обійма-
ючи посаду Прем’єр-міністра України, 
будучи службовою особою, всупереч 
вимогам ст.19 Конституції використа-
ла надані їй владу та службові повно-
важення у злочинних цілях та, діючи 
умисно, вчинила дії, які явно виходили 
за межі наданих їй прав та повнова-
жень, що спричинило тяжкі наслідки. 

Злочин Особи 13 було вчинено за 
таких обставин. 

Особа 13 з 18.12.2007 обіймала по-
саду Прем’єр-міністра, відповідно до 
якої була наділена владними, органі-
заційно-розпорядчими повноважен-
нями на керування роботою Кабінету 
Міністрів, спрямовування її на вико-
нання Програми діяльності Кабіне-
ту Міністрів, схваленою Верховною 
Радою, які повинна була здійснювати 
з додержанням основних засад та в 
порядку, встановлених Конститу цією, 
законом «Про Кабінет Міністрів Укра-
їни» (№279-VI від 16.05.2008, в редак-
ції, чинній станом на січень 2009 р.) 
та Регламентом Кабінету Міністрів, 
затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів від 18.07.2007 №950. 

Згідно з ч.2 ст.2 Угоди між Кабі-
нетом Міністрів України і Урядом 
Російської Федерації про додаткові 
заходи щодо забезпечення транзиту 
російського природного газу по тери-
торії України від 4.10.2001, ратифіко-
ваної законом №2797-III від 15.11.2001, 

яка набрала чинності для України 
20.12.2001, передбачено, що обсяги 
транзиту російського природного 
газу через територію України, а також 
розмір платежів у грошовій формі та/
або обсяги поставок газу в рахунок 
оплати транзиту будуть уточнюватися 
на основі щорічних міжурядових про-
токолів на відповідний рік. 

Указом Президента від 26.02.2008 
№165/2008, для забезпечення реалізації 
домовленостей Президента України 
Особи 19 з Президентом РФ Особою 20 
щодо переходу на прямі схеми спів-
робітництва в газовій сфері, досяг-
нутими під час робочого візиту глави 
держави до РФ та другого засідання 
Українсько-російської міждержавної 
комісії 12.02.2008, були затверджені 
директиви делегації України на пе-
реговори з Російською Федерацією з 
питань переходу на прямі схеми спів-
робітництва в газовій сфері. 

Відповідно до директив, затвер-
джених указом Президента України 
від 26.02.2008 №165/2008, у жовтні 
2008 — січні 2009 років делегацією 
НАК «Нафтогаз України» в м.Москві 
Російської Федерації велися перего-
вори з ВАТ «Газпром» щодо прямих 
поставок природного газу в Україну у 
2009 році, за результатами проведення 
яких станом на 30.12.2008 українською 
стороною була узгоджена попередня 
домовленість між НАК «Нафтогаз 
України» та ВАТ «Газпром» про ціну 

природного газу для НАК «Нафтогаз 
України» у сумі $235 за 1 тис. м3 газу 
та про вартість транзиту в сумі $1,8 за 
транспортування 1 тис. м3 газу на 100 км 
відстані. За результатами домовленос-
ті був складений проект договору зі 
строком дії 1 рік, який сторони мали 
підписати 31.12.2008. 

Між тим після офіційної заяви від 
31.12.2008 голови ВАТ «Газпром» Осо-
би 14, в якій він оприлюднив кінцеву 
ціну на газ для НАК «Нафтогаз Украї-
ни» у сумі $320 за 1 тис. м3, а також 
повідомив про те, що контракт на по-
ставку газу за ціною $235 за 1 тис. м3 
підписаний не буде, голова правління 
НАК «Нафтогаз України»  Особа 15, 
вважаючи, що зазначена ціна є необ-
грунтовано високою, зібрав делегацію 
НАК «Нафтогаз України» та без підпи-
сання контракту повернувся до Укра-
їни, повідомивши про це Президента 
України Особу 19 та Прем’єр-міністра 
України Особу 13.

1 січня 2009 року закінчився строк 
дії контракту, укладеного між НАК 
«Нафтогаз України» та компанією 
«Росукренерго АГ» на постачання в 
Україну природного газу у 2008 році 
за ціною $179,5 за 1 тис. м3 та ставкою 
за транзит природного газу територі-
єю України у сумі $1,7 за 1 тис. м3 на 
100 км відстані. 

У період з 1.01.2009 по 17.01.2009 ро-
сійська сторона припинила постачан-
ня природного газу для України та для 
транзиту європейським споживачам. 
Газотранспортна система України пра-
цювала в реверсному режимі — при-
родний газ постачався споживачам 
на сході України із сховищ газу, що 
розташовані на заході. 

17 січня 2009 року до м.Москви 
для участі у переговорах з російською 
стороною на чолі урядової делегації 
України прибула Прем’єр-міністр 
України Особа 13, яка особисто зу-
стрілася з керівництвом Уряду РФ та 
керівництвом ВАТ «Газпром». Під час 
зустрічі представники російської сто-
рони зазначили, що ВАТ «Газпром» має 

намір постачати природний газ для 
України за ціною, яка буде визначати-
ся за спеціальною формулою, у якій за 
базовий рівень братиметься ціна $450 
за 1 тис. м3. 

На нараді, що відбулась 18.01.2009 
по поверненні Прем’єр-міністра Украї-
ни Особи 13 з Москви, Президент Укра-
їни  Особа 19, враховуючи достатні на 
той час наявні запаси природного 
газу в Україні, які давали можливість 
забезпечувати потреби українських 
споживачів, дав доручення продо-
вжувати переговори щодо укладення 
договору на прийнятних для України 
умовах. 

У той же час Особа 13, бажаючи 
використати кризову ситуацію, що 
утворилась після закінчення 1.01.2009 
строку дії контракту, укладеного між 
НАК «Нафтогаз України» і компанією 
«Росукренерго АГ» на постачання в 
Україну природного газу у 2008 році, та 
припинення постачання газу до Укра-
їни та транзиту природного газу до 
країн Європи, в особистих інтересах, 
діючи умисно, усвідомлюючи безпід-
ставність та необгрунтованість вимог 
російської сторони на переговорах за 
її участю та участю керівництва Уряду 
РФ, ВАТ «Газпром» та НАК «Нафтогаз 
України» щодо підвищення вартості 
природного газу для України із зали-
шенням незмінною ставки транзиту, 
бажаючи створити собі позитивний 
імідж ефективного керівника держави, 

який зміг розв’язати «газову кризу» у 
відносинах з Російською Федерацією 
напередодні президентських виборів в 
Україні, вирішила погодитись на вка-
зані невигідні для України умови та у 
будь-який спосіб, у тому числі шляхом 
перевищення службових повнова-
жень, забезпечити укладання контр-
актів між НАК «Нафтогаз України» 
та ВАТ «Газпром» з купівлі-продажу 
та транзиту природного газу через те-
риторію України на період 2009—2019 
років, безвідповідально ставлячись до 
наслідків своїх дій, допускаючи при 
цьому заподіяння майнової шкоди 
державі. 

Особа 13 мала досвід роботи в 
Кабінеті Міністрів України та, обій-
маючи посаду Прем’єр-міністра, ро-
зуміла, що відповідно до ст.117 Кон-
ституції Кабінет Міністрів в межах 
своєї компетенції видає постанови і 
розпорядження, які є обов’язковими 
до виконання. У той же час згідно з 
вимогами п.6 ч.1 §6 Регламенту Ка-
бінету Міністрів проекти директив 
розглядаються на засіданнях Кабіне-
ту Міністрів, а згідно з вимогами ч.2 
§46 Регламенту (в редакції станом на 
січень 2009 року) з питань схвалення 
директив видаються розпорядження 
Кабінету Міністрів. 

Незва жаючи на це,  Особа 13 , 
усупереч стст.19, 114, 117 Конститу-
ції, статті 44 закону «Про Кабінет 
Міністрів України» №279-VI від 
16.05.2008 (у відповідній редакції), 
§§6 та 46 Регламенту Кабінету Мі-
ністрів, 18.01.2009, діючи умисно, 
перебуваючи в приміщенні Кабінету 
Міністрів за адресою: м.Київ, вул. 
М.Грушевського, 12/2, підготувала 
та надала невстановленим слідством 
особам надрукувати розпорядчий 
документ — директиви Прем’єр-
міністра делегації НАК «Нафтогаз 
України» на переговори з ВАТ «Газ-
пром» щодо укладення контракту 
купівлі-продажу природного газу в 
2009—2019 роках та контракту про 
обсяги та умови транзиту природ-
ного газу через територію України 
на період з 2009 року по 2019 рік. 
Указаними директивами передбаче-
но головні завдання делегації НАК 
«Нафтогаз України», зокрема: 

— при підписанні контракту купів-
лі-продажу природного газу в 2009—
2019 роках для споживачів України 
керуватись умовами щодо закупівлі 
природного газу за прямим контр-
актом з ВАТ «Газпром», за формулою 
ціни, що містить складові базові наф-
топродукти, які використовуються в 
європейських країнах (мазут, газойль), 
передбачивши у 2009 році знижку в 
розмірі 20% від базового рівня ціни 
на газ, що визначається за підсумка-
ми домовленостей прем’єр-міністрів 
України та РФ 17.01.2009 в розмірі $450 
за 1 тис. м3; 

— передбачити в контракті про 
обсяги та умови транзиту природного 
газу через територію України на період 
з 2009 по 2019 рік ставку плати за по-
слуги з транзиту в 2009 році в розмірі 
$1,7 за 1 тис. м3 на 100 км відстані. 

Особа 13 була обізнана з тим, що 
НАК «Нафтогаз України» відповід-
но до статуту та закону «Про гос-
подарчі товариства» є самостійним 
господарюючим суб’єктом, і вона, 
як Прем’єр-міністр України, не має 
права втручатися в його діяльність та 
давати вказівки в будь-якій формі про 

укладення договорів при здійсненні 
господарської діяльності, а також 
усвідомлювала, що зазначені нею в 
директивах умови при підписанні 
вказаних контрактів є економічно 
невигідними та неприйнятними для 
України і призведуть до спричинення 
збитків державі. 

Після виготовлення зазначених 
директив, перебуваючи в приміщенні 
Кабінету Міністрів за вказаною адре-
сою, Прем’єр-міністр Особа 13, продов-
жуючи виконувати дії з перевищенням 
влади та службових повноважень, 
особисто затвердила ці директиви та 
скріпила печаткою Кабінету Міністрів. 

Особа 13, розуміючи незаконність 
своїх дій та бажаючи покласти відпо-
відальність за схвалення директив, які 
містили явно невигідні для України 
позиції щодо ціни на природний газ та 
ставки транзиту, на Кабінет Міністрів, 
надала примірник директив Першому 
віце-прем’єр-міністру Особі 16 для їх 
затвердження на засіданні Кабінету 
Міністрів 19.01.2009. 

На засіданні Кабінету Міністрів 
19.01.2009 члени Кабінету Міністрів 
відмовилися підтримати явно неви-
гідні для України директиви, а тому 
проект розпорядження Кабінету 
Міністрів «Питання зовнішньоеко-
номічної діяльності НАК «Нафтогаз 
України», яким передбачалось за-
твердити директиви делегації НАК 
«Нафтогаз України» на переговори з 

ВАТ «Газпром» щодо укладення контр-
акту купівлі-продажу природного газу 
в 2009—2019 роках та контракту про 
обсяги та умови транзиту природного 
газу територією України на період з 
2009 по 2019 роки, не був поставлений 
Першим віце-прем’єр-міністром  Осо-
бою 16 на голосування. 

Особа 13, достовірно знаючи, що 
Кабінет Міністрів відмовився під-
тримати директиви, діючи умисно, 
усвідомлюючи, що зазначені нею в 
директивах умови при підписанні 
контракту купівлі-продажу при-
родного газу у 2009—2019 роках для 
споживачів України й про обсяги 
та умови транзиту природного газу 
через територію України на період 
з 2009 року по 2019 рік є економічно 
невигідними та неприйнятними для 
України і призведуть до спричинен-
ня збитків державі, 19.01.2009, пере-
буваючи в м.Москві та беручи участь 
у переговорах на чолі офіційної уря-
дової делегації, перевищуючи надані 
їй права та службові повноважен-
ня, усвідомлюючи протиправність 
своїх дій, перебуваючи у будинку 
Уряду РФ в м.Москві, приблизно о 
17.00, після того, як голова правлін-
ня НАК «Нафтогаз України»  Осо-
ба 15 відмовився підписати контр-
акти щодо купівлі-продажу природ-
ного газу та транзиту природного 
газу на умова х, запропонованих 
російською стороною, дала вказів-
ки Особі 15 щодо їх підписання та 
вручила йому зазначені директиви, 
обов’язкові для виконання, повідо-
мивши йому недостовірну інформа-
цію про те, що положення вказаних 
директив затверджені 19.01.2009 від-
повідним розпорядженням Кабінету 
Міністрів. 

Вважаючи, що директиви, затвер-
джені Прем’єр-міністром Особою 13, є 
обов’язковими для виконання, голова 
правління НАК «Нафтогаз України»  
Особа 15 підписав контракт на по-
ставку газу між НАК «Нафтогаз Укра-
їни» та ВАТ «Газпром» від 19.01.2009 
№КП, а його перший заступник Осо-
ба 17 — контракт про обсяги та умови 
транзиту природного газу через тери-
торію України на період з 2009 року по 
2019 рік від 19.01.2009 №ТКГУ. 

Підписання на підставі вище-
зазначених директив, затверджених 
Прем’єр-міністром Особою 13, та ви-
конання умов контрактів на поставку 
газу між ВАТ «Газпром» та НАК «На-
фтогаз України» від 19.01.2009 №КП 
та про обсяги та умови транзиту при-
родного газу через територію України 
на період з 2009 року по 2019 рік від 
19.01.2009 №ТКГУ всупереч умовам 
Угоди між Кабінетом Міністрів Укра-
їни і Урядом Російської Федерації про 
додаткові заходи щодо забезпечення 
транзиту російського природного 
газу по території України від 4.10.2001 
(ратифікована згідно із законом від 
15.11.2001 №2797-III), яка є невід’ємною 
частиною законодавства України, 
спричинило тяжкі наслідки для дер-
жави в особі НАК «Нафтогаз України» 
у вигляді збільшення витрат на при-
дбання імпортованого природного 
газу для виробничо-технологічних 
потреб в обсязі 3,639 млрд. м3 на суму 
$194625386,70, або 1516365234,94 грн., 
необхідного для забезпечення нор-
мальної діяльності газотранспортної 
системи з транзиту російського газу 
через територію України та спричи-
нення збитків на вказану суму, яка 
більше ніж у 250 разів перевищує 
неоподаткований мінімум доходів 
громадян. 

У судовому засіданні підсудна Осо-
ба 13 свою вину у вчиненні інкримі-
нованого їй злочину та пред’явлений 
позов не визнала повністю та показа-
ла, що, дійсно, 19.01.2009 в м.Києві, 
на прохання голови HAK «Нафтогаз 
України» Особи 15 нею було видано 
окреме доручення міністру палива 
та енергетики України та як дода-
ток до нього затверджені директи-
ви Прем’єр-міністра делегації HAK 
«Наф тогаз України» на переговори 
з ВАТ «Газпром» щодо укладання 
контракту купівлі-продажу природ-
ного газу в 2009—2019 рр. У дирек-
тивах не було потреби, а їх затвер-
дження відбувалося для того, щоб на 
прохання HAK «Нафтогаз України», 
формалізувати результати перего-
ворного процесу з урядовою делега-
цією РФ. Результати переговорного 
процесу вона оформила дорученням. 
Даний документ — окреме доручення 
Прем’єр-міністра міністру палива та 
енергетики з додаванням до нього 
директив Прем’єр-міністра делегації 
HAK «Нафтогаз України» — не є пра-
вовстановлюючим документом, цей 
документ не є нормативно-правовим 
актом, цей документ має статус розпо-
рядчого документа Прем’єр-міністра, 
в якому інтегрована правова воля, 
викладена у інших правових доку-
ментах, які були прийняті далеко за-
довго до 19.01.2009. Цим документом 
не визначено остаточні, вичерпні па-
раметри для укладання відповідних 
зовнішньоекономічних контрактів. 
Цим документом лише переадресова-
но раніше закріплену в інших право-
встановлюючих документах правову 
волю щодо рамкових параметрів для 

ведення переговорів між делегація-
ми HAK «Нафтогаз України» та ВАТ 
«Газпром» та була відкрита правова 
можливість делегації HAK «Нафтогаз 
України» шляхом переговорів з ВАТ 
«Газпром» при підготовці проектів 
відповідних зовнішньоекономічних 
контрактів досягати кращих умов 
щодо поставки та транзиту газу з точ-
ки зору інтере сів України. 

Підсудна Особа 13 ствердила в су-
довому засіданні, що вона не казала 
голові НАК «Нафтогаз України»  Осо-
бі 15 про те, що рішення про підпи-
сання контракту на таких умовах, ви-
значених в директивах делегації НАК 
«Нафтогаз України» на переговори з 
ВАТ «Газпром» щодо укладення контр-
акту купівлі-продажу природного газу 
в 2009—2019 роках та контракту про 
обсяги та умови транзиту природного 
газу через територію України на період 
з 2009 по 2019 роки, було прийнято на 
засіданні Уряду від 19.01.2009. Вважає, 
що до підписання газових контрактів 
між HAK «Нафтогаз України» та ВАТ 
«Газпром» №КП купівлі-продажу 
природного газу в 2009—2019 роках 
та №ТКГУ про обсяги та умови тран-
зиту природного газу через територію 
України на період з 2009 по 2019 роки 
вона, як Прем’єр-міністр України, не 
мала жодного відношення. Контракти 
підписувались представниками HAK 
«Нафтогаз України», які самостійно 
проводили переговори, визначали 
умови контрактів, погоджували із 
російською стороною тексти контр-
актів тощо. 

Підсудна Особа 13 вважає, що в 
матеріалах справи відсутні докази 
наявності будь-яких елементів складу 
злочину, передбаченого ч.3 ст.365 КК, а 
факт скоєння злочину спростовується 
матеріалами справи. 

Однак, покази Особа 13 спросто-
вуються і її вина у вчиненні злочину 
повністю доведена дослідженими в 
судовому засіданні доказами. 

Зокрема, показаннями свідка Осо-
би 15, який ствердив, що станом на 
січень 2009 року він обіймав посаду 
голови правління НАК «Нафтогаз 
України». Під час переговорів з голо-
вою правління ВАТ «Газпром» Осо-
бою 14 в грудні 2008 року щодо ціни на 
газ та транзиту на 2009 рік російською 
стороною було запропоновано ціну на 
газ у сумі $235 за 1 тис. м3 та $1,8 вар-
тість транзиту газу. Після оприлюд-
нення 30.12.2008 російською стороною 
ціни на газ $320 за 1 тис. м3 переговори 
були припинені, українська делегація 
відбула до України. 1 січня 2009 року 
російська сторона повністю зупинила 
подачу природного газу для України, 
а з 4.01.2009 було взагалі зупинено 
прокачування газу, тобто газ перестав 
подаватись і для потреб європейських 
споживачів. Переговори, що відбува-
лись в подальшому, жодного результа-
ту не принесли. 

Свідок підтримав покази, дані ним 
на досудовому слідстві, про те, що 
18.01.2009 делегація НАК «Нафтогаз 
України» прилетіла до Москви для 
участі в подальших переговорах з ВАТ 
«Газпром». Під час зустрічі з Особою 14 
він зрозумів, що позиція російської 
сторони не зміниться і вони будуть 
наполягати на базовій ціні $450 за 
1 тис. м3.  Особа 15 вважав такі умови 
неприйнятними для НАК «Нафтогаз 
України». Наступного дня, 19.01.2009, 
він зустрівся з Особою 13 на саміті у 
Президента Особи 21 з газового пи-
тання, і, після цього, вони поїхали до 
Будинку Уряду РФ. Дорогою він сказав 
Особі 13 про те, що контракт з такими 
умовами, оскільки вважав їх катего-
рично неприйнятними, він без рішен-
ня Уряду підписувати відмовляється, 
на що Особа 13 запевнила, що таке рі-
шення буде. Пізніше в той же день, вже 
у Будинку Уряду РФ Особа 13 надала 
йому директиви Уряду від 19.01.2009 
затверджені, тобто підписані нею осо-
бисто та скріплені печаткою Кабінету 
Міністрів України, про укладення 
договору з ВАТ «Газпром» за базовою 
ціною $450 за 1 тис. м3 газу та вартіс-
тю транзиту $1,7 за транспортування 
1 тис. м3 газу на 100 км відстані. Він 
впевнений, що на директивах був під-
пис Особи 13 (не факсиміле) і відбиток 
печатки Кабінету Міністрів України 
синього кольору. Директиви делегації 
НАК «Нафтогаз України» на пере-
говори з ВАТ «Газпром» щодо укла-
дення контракту купівлі-продажу 
природного газу в 2009—2019 роках 
та контракту про обсяги та умови 
транзиту природного газу через те-
риторію України на період з 2009 по 
2019 рік він сприйняв як документ 
від КМ України, обов’язковий до ви-
конання та який давав йому право 
підписувати контракти на вказаних 
умовах. Коли Особа 13 надала йому 
директиви, він відмовлявся підпи-
сувати контракт без рішення Уряду, 
на що Особа 13 в категоричній формі 
сказала йому про те, що у разі, якщо 
він відмовиться підписати контракт, 
то вона звільнить його з роботи. Крім 
того, вона повідомила, що надає за-
тверджену нею директиву з цього 
приводу. Виходячи з думки фахів-
ців та свого досвіду, вважає, що за 
рахунок газу, який був у сховищах, 
можна було протримати країну до 
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кінця лютого 2009 року, взагалі не 
купуючи газ у Росії. 

Свідок  Особа 15 ствердив у судово-
му засіданні, що папка з документами 
від Особи 13 була передана йому, після 
чого її отримав Особа 18, підписав ди-
рективи та повернув йому. 

Показаннями свідка Особи 17, який 
у січні 2009 року обіймав посаду пер-
шого заступника голови правління 
НАК «Нафтогаз України» та підтвер-
див суду, що починаючи з середини 
І кварталу 2008 року він, за посадови-
ми обов’язками, брав регулярно участь 
у переговорах, консультаціях і диску-
сіях із представниками ВАТ «Газпром» 
щодо переходу на прямі контрактні 
стосунки між НАК «Нафтогаз Украї-
ни» та ВАТ «Газпром». Ці перемовини 
відбувалися за дорученням Уряду 
України, а також вони передбачені 
рішенням РНБО та відповідними до-
мовленостями президентів двох дер-
жав. У 2008 році вдалося перейти на 
статус імпортера природного газу. Між 
тим делегація НАК «Нафтогаз Украї-
ни» покинула будинок ВАТ «Газпром» 
31.12.2008 і станом на 1.01.2009 контр-
акт з постачання природного газу 
укладений не був. 

17.01.2009 він прибув у складі уря-
дової делегації до Москви, і це була 

перша спроба по системному продов-
женню діалогу після припинення 
переговорів 31.12.2008. 18.01.2009, 
близько 2.30 за московським часом, 
прем’єр-міністри України та РФ опри-
люднили результати переговорів. Де-
легації НАК «Нафтогаз України» було 
доручено залишитися в Москві для 
відпрацювання всіх питань. 19.01.2009 
вони здобули інформацію про те, що 
Прем’єр-міністр України поверта-
ється до Москви і переговори будуть 
продовжені. З частиною делегації, що 
прибула з Києва, вони зустрілися вже 
в будинку Уряду РФ. Голова правлін-
ня НАК «Нафтогаз України»  Осо-
ба 15 повідомив йому, що без вказівки 
керівництва країни жоден документ 
підписаний не буде. 19.01.2009  Осо-
ба 15 надав йому на огляд директиви 
делегації НАК «Нафтогаз України» 
на переговори з ВАТ «Газпром» щодо 
укладення контракту купівлі-продажу 
природного газу в 2009—2019 роках та 
контракту про обсяги та умови тран-
зиту природного газу через територію 
України на період з 2009 по 2019 рік. 
Директиви він сприйняв як затвер-
джені Прем’єр-міністром, скріплені 
печаткою КМ України та обов’язкові 
для виконання. Після чого відбулося 
підписання в будинку Уряду РФ одно-
го контракту купівлі-продажу природ-
ного газу, ще 4 контракти пізніше були 
підписані у ВАТ «Газпром». Контракт 
на транзит був підписаний 19.01.2009, і 
3 контракти: право уступки КППХГ-1 і 
КППХГ-2 — були підписані 20.01.2009. 
Ці 3 контракти, підписані в ніч з 
19.01.2009 на 20.01.2009, стосувалися 
механізму погашення заборгованості 
«Росукренерго» перед ВАТ «Газпром» і 
компенсації НАК «Нафтогаз України» 
цих витрат. Тобто для відкриття газу в 
Європу та Україну на вечір 19.01.2009 
було підписано достатньо документів, 
а саме: контракт на закупівлю газу 
та контракт на транзит. Між тим газ 
було увімкнуто лише після того, як 
були підписані угоди про погашення 
боргів «Росукренерго». Це говорить 
про те, що керівництво ВАТ «Газпром» 
ставило в найжорстокіший зв’язок ці 
дві події. 

Показаннями свідка Особи 22, яка 
займає посаду директора департамен-
ту співробітництва з питань транзиту 
та постачання природного газу НАК 
«Нафтогаз України» та яка стверди-
ла, що 17.01.2009 в складі делегації 
НАК «Нафтогаз України» вилетіла до 
м.Москви на переговори з ВАТ «Газ-
пром». 18—19 січня 2009 року велися 
переговори між робочими групами 
НАК «Нафтогаз Україна» та «Газ-
пром», на яких обговорювалися про-
екти контрактів, які надала російська 
сторона. Обговорювалася кожна стат-
тя та обставини транзитного контр-
акту і контракту на поставку газу. 
Практично не обговорювалася фор-
мула ціни на газ, оскільки це питання 
вирішувалось тільки на рівні прем’єр-
міністрів Украї ни та РФ. Запропонова-
на формула розрахунку вартості газу 
була відома, але було незрозумілим, 
чому її пропонується застосувати вже 
з 2009 року, а не з 2011 року, як плану-
валося раніше. Також здивувала вели-
ка базова ціна газу — $450. 19.01.2009 
делегації були вручені директиви, 
підписані Прем’єр-міністром України 
з базовою ціною газу $450, які члени 
делегації сприймали як обов’язковий 
до виконання документ. Базова ціна 
$450 призвела до виникнення на даний 
час високої ціни на газ. 

Показаннями свідка Особи 23, 
який у січні 2009 року обіймав по-
саду заступника начальника управ-
ління економіки та цінової політики 
НАК «Нафтогаз України» та який 
підтвердив суду, що в січні 2009 року 
він був включений до делегації НАК 
«Нафтогаз України», яка відбула до 
Москви для підписання контрактів 

на закупівлю природного газу, а також 
контрактів на транзит природного газу 
територією України. Він брав участь 
в опрацюванні проектів контрактів, 
які надавались у ході переговорів у 
Москві. Базова ціна $450 за 1 тис. м3 
природного газу в проекті контракту, 
запропонованого російською сторо-
ною, з’явилася саме 19.01.2009, пояснень 
щодо такої ціни від російської сторони 
наведено не було. 19.01.2009 в кімнаті, 
де проходили переговори з російською 
стороною, він мав можливість озна-
йомитись з директивами. Під час про-
ведення переговорів, в яких він брав 
участь, ціна на газ не обговорювалася, 
вона була фактом, обговорювалися лише 
технічні умови контрактів. 

Показаннями свідка Особи 24, який 
входив до складу делегації, яка разом 
із Прем’єр-міністром України Особою 13 
вибула до Москви 17.01.2009, та був 
присутній при проведенні перегово-
рів з «Газпромом» щодо підписання 
контрактів на постачання газу та його 
транзит, підтвердив суду, що документ 
«Директиви делегації НАК «Наф-
тогаз України» на переговори з ВАТ 
«Газпром» щодо укладення контрак-
ту купівлі-продажу природного газу 
в 2009—2019 роках та контракту про 
обсяги та умови транзиту природного 

газу через територію України на пері-
од з 2009 по 2019 роки» був наданий на 
огляд членам української делегації до 
підписання контрактів з ВАТ «Газпром». 

Показаннями свідка Особи 25, який 
входив до складу делегації, яка разом 
із Прем’єр-міністром України Осо-
бою 13 вибула до Москви 17.01.2009, 
був присутній при проведенні пере-
говорів ВАТ «Газпром», повідомив 
суду, що позиції української сторони 
на переговорах базувалися на умовах 
меморандуму, підписаного в жовтні 
та на умовах угоди, підписаної після 
укладення меморандуму, а тому ціна 
на газ в $450 за 1 тис. м3 була неспівмір-
ною з домовленостями, що їх сторони 
досягли раніше. 

Показаннями свідка Особи 26, який 
у період з 10.06.2008 по 11.03.2010 пе-
ребував на посаді надзвичайного та 
повноважного посла України в РФ та 
який підтвердив суду, що 17—18 січ-
ня 2009 pоку відбувся робочий візит 
Прем’єр-міністра України Особи 13 
до Москви, де проходила міжнародна 
конференція з питань забезпечення 
російським газом споживачів у Єв-
ропі. Українську сторону на конфе-
ренції представляли Прем’єр-міністр 
України Особа 13 та уповноважений 
Президента України з міжнародних 
питань енергетичної безпеки Осо-
ба 27. Посольство України в РФ у 
оперативному порядку надавало про-
токольно-організаційне сприяння 
делегації. Директив чи технічного за-
вдання для робочого візиту Прем’єр-
міністра України Особи 13 до РФ та 
підписання контрактів між НАК 
«Нафтогаз» і ВАТ «Газпром» Мініс-
терство закордонних справ України не 
отримувало. Прем’єр-міністр України 
Особа 13 під час проведення перегово-
рів нікого не ставила до відома щодо 
своїх дій, щодо перебігу переговорів, 
їх результатів та наявності директив. 

Показаннями свідка Особи 28, який 
станом на початок 2009 року обіймав 
посаду міністра оборони України та 
ствердив в судовому засіданні, що 
на позачерговому засіданні Уряду 
19.01.2009 Перший віце-прем’єр-
міністр  Особа 16 запропонував чле-
нам Уряду затвердити директиви для 
переговорів у Москві. На засіданні 
Уряду було надано проект розпоря-
дження про затвердження директив 
делегації НАК «Нафтогаз України» 
на переговори з ВАТ «Газпром» щодо 
укладення контракту купівлі-продажу 
природного газу в 2009—2019 роках та 
контракту про обсяги та умови тран-
зиту природного газу через територію 
України на період з 2009 по 2019 рік. 
Коли він ознайомився з наданими 
матеріалами по укладанню контрак-
тів, зрозумів, що по основних трьох 
параметрах — обсягах поставок, ціни 
на газ та тарифної ставки на транзит — 
українська сторона фактично нічого 
для себе не заробляє, фактично здає 
всі позиції і щодо ціни, і щодо тарифної 
ставки на транзит, і щодо обсягів газу, 
та, не погоджуючись з наведеними 
показниками, заявив свій протест та 
залишив засідання Уряду. 

Вважає, що підписати такі угоди 
можливо тільки в разі наявності за-
лежності від іншої сторони в договір-
ному процесі, та вважає, що залеж-
ність в діях Прем’єр-міністра України 
Особи 13 може пов’язуватись із про-
блемами з виплати боргів корпорації 
«ЄЕСУ» та пов’язаної кримінальної 
справи, по якій в РФ було засуджено 
близько 9 чоловік. 

Свідок ствердив, що на засіданні 
Уряду 21.01.2009, при обговоренні пи-
тання щодо схвалення дій української 
делегації на переговорах в Москві, 
жодних документів, текстів укладених 
контрактів надано не було. Саме схва-
лення мало суто публічний характер. 

Показаннями свідка Особи 29, який 
у 2008—2009 обіймав посаду міністра 

транспорту і зв’язку України та повідо-
мив суду, що 19.01.2009 був присутній 
на позачерговому засіданні Уряду, на 
якому обговорювалося питання сто-
совно переговорів з укладення контр-
актів на постачання газу, що велись у 
Москві. Враховуючи, що ціна на газ, 
яка була озвучена на засіданні Уря-
ду, була занадто високою, він вважав 
необхідним обстоювати позицію щодо 
зниження ціни на газ. На засіданні 
Уряду 19.01.2009, після обговорення, 
Перший віце-прем’єр-міністр Укра-
їни  Особа 16 пояснив, що оскільки 
немає єдиної точки зору членів Уряду 
з вказаного питання, то не потрібно 
приймати рішення, оскільки дирек-
тиви Уряду не є обов’язковими, та не 
поставив питання на голосування у 
зв’язку з відсутністю єдиної позиції 
членів Уряду. 

Показаннями свідка Особи 30, який 
у 2008—2009 роках обіймав посаду 
міністра освіти і науки України та під-
твердив в суді покази, дані на досудо-
вому слідстві про те, що затвердження 
будь-яких директив завжди відбува-
лось на засіданні Кабінету Міністрів 
України. Спочатку завжди відбувалось 
обговорення директив, після чого про-
ходило голосування і в разі позитивно-
го голосування, тобто коли «за» про-

голосувало більше половини членів 
Уряду, директиви вважались прийня-
тими (затвердженими). 19 січня 2009 
року він брав участь в позачерговому 
засіданні Кабінету Міністрів України. 
Головував на цьому засіданні Перший 
віце-прем’єр-міністр України  Осо-
ба 16. На його думку, необхідність у 
проведенні цього засідання Уряду була 
в тому, щоб ознайомити всіх членів 
Кабміну з директивами, на підста-
ві яких у подальшому мали вестись 
переговори з російською стороною 
щодо умов постачання газу до Укра-
їни та його транзиту, і в подальшому 
затвердити цей документ на цьому 
засіданні. Членам Уряду було надано 
проект директив, які мали бути затвер-
джені. Саме обговорення зазначеного 
питання відбувалось досить тривалий 
час і досить активно. Члени Уряду ви-
словлювали різні думки, в тому числі 
і щодо невигідності запропонованих 
умов і внесення ясності в документ 
(директиви), який обговорювався та 
який планувалось в кінцевому ре-
зультаті ухвалити. Врешті-решт голо-
вуючим це питання щодо ухвалення 
директив на голосування поставлено 
не було і відповідно ці директиви на 
засіданні Уряду схвалені (затвердже-
ні) не були. 

Показаннями свідка Особи 31, який 
з грудня 2007 року по березень 2009 
року працював на посаді міністра за-
кордонних справ України та повідомив 
суду, що 19.01.2009 він був присутній 
на позачерговому засіданні Кабінету 
Міністрів України, на якому обгово-
рювалось питання щодо переговорів 
з укладення контрактів на постачання 
газу, що велись у Москві. Членам Уряду 
перед засіданням 19.01.2009 було на-
дано проект директив делегації НАК 
«Нафтогаз України», який не містив 
реквізитів, підписів та печаток. Уряд 
не ухвалив 19.01.2009 рішення щодо 
директив на укладення контрактів з 
ВАТ «Газпром», тому що ряд міністрів 
висловились проти затвердження вка-
заного питання та не було більшості 
для затвердження директив. Вважає, 
що підписані 19.01.2009 контракти з 
купівлі-продажу газу та його транзи-
ту не відповідали національним інте-
ресам України через занадто велику 
ціну на газ. 

Показаннями свідка Особи 32 , 
який з грудня 2007 року по березень 
2010 року працював на посаді міністра 
України у справах сім’ї, молоді та спор-
ту та який засвідчив в суді, що був при-
сутній на засіданні Кабінету Міністрів 
України 19.01.2009. На обговоренні 
позачергового засідання КМ України 
було питання щодо переговорів, які 
проводила Прем’єр-міністр України 

Особа 13 з російською стороною щодо 
умов постачання газу до України та 
його транзиту. В результаті дискусії, 
що виникла з питань обговорення 
вказаного питання, жодної форми 
підтримки Прем’єр-міністра знайдено 
не було. 

На засіданні Кабінету Міністрів 
України 21.01.2009 не було надано 
контрактів купівлі-продажу при-
родного газу в 2009—2019 роках та 
його транзиту територією України, 
а тому він не голосував за схвален-
ня дій української делегації під час 

робочого візиту Прем’єр-міністра 
України до РФ 17—20 січня 2009 року 
і досягнутих домовленостей, оскіль-
ки конкретної інформації надано не 
було. Про досягнуті домовленості 
стало відомо виключно з усної інфор-
мації, оголошеної Прем’єр-міністром 
України. 

Показаннями свідка Особи 33, який 
з грудня 2007 року по березень 2010 
року працював на посаді міністра над-
звичайних ситуацій України та який 
підтвердив суду, що 19.01.2009 він був 
присутній на позачерговому засіданні 
Уряду, яке вів Перший віце-прем’єр-
міністр  Особа 16 та на якому розгляда-
лось питання щодо укладення контр-
актів з постачання та транзиту газу. На 
засіданні було роздано незавізований 
проект директив делегації НАК «На-
фтогаз України» на переговори з ВАТ 
«Газпром» щодо укладення контрак-
ту купівлі-продажу природного газу 
в 2009—2019 роках та контракту про 
обсяги та умови транзиту природного 
газу через територію України на період 
з 2009 по 2019 роки. Матеріали були 
роздані без супровідної записки, пояс-
нень Міністерства палива та енергети-
ки, Міністерства економіки України. 
Після обговорення проекту директив 
Перший віце-прем’єр-міністр  Осо-
ба 16 повідомив членам Уряду про те, 
що в затвердженні директив Уря-
дом відсутня необхідність, оскіль-
ки Прем’єр-міністр України може 
власноручно приймати відповідне 
рішення. 

На засіданні Уряду 21.01.2009 не 
голосував за ухвалення рішення щодо 
затвердження результатів переговорів 
урядової делегації в Москві, оскільки 
на засіданні не було надано текстів 
контрактів, з яких би чітко вбачалась 
формула розрахунку ціни на газ. 

Показаннями свідка Особи 34, 
який з грудня 2007 року по березень 
2010 року працював на посаді міністра 
промислової політики України та який 
підтвердив, що на позаплановому 
засіданні Кабінету Міністрів Украї-
ни 19.01.2009 Перший віце-прем’єр-
міністр України  Особа 16 поінформу-
вав членів Кабінету Міністрів України 
про хід переговорів Прем’єр-міністра 
України Особи 13 з російською сто-
роною щодо умов постачання газу до 
України та його транзиту. Перший 
віце-прем’єр-міністр  Особа 16 пові-
домив, що російською стороною була 
запропонована ціна за поставлений газ 
$450 за 1 тис. м3 газу. Названа ціна була 
занадто високою та неприйнятною для 
економіки України. 

Свідок повністю підтримав пока-
зи, дані ним на досудовому слідстві 
про те, що Перший віце-прем’єр-
міністр  Особа 16  доповів, що в 
ході засідання необхідно прийняти 
директиви для проведення подаль-
ших переговорів та укладення дов-
гострокових контрактів на умовах, 
запропонованих російською сторо-
ною. Після обговорення вказаного 
питання, після того як стало зрозу-
міло, що члени Кабінету Міністрів 
України не дійдуть згоди щодо його 
затвердження,  Особа 16 зняв питан-
ня з обговорення. 

Показаннями свідка Особи 35, 
який з грудня 2007 року по бере-
зень 2010 року працював на посаді 
міністра регіонального розвитку та 
будівництва України, який засвід-
чив, що 19.01.2009 приймав участь 
у позаплановому засіданні Кабі-
нету Міністрів України. Засідання 
вів Перший віце-прем’єр-міністр  
Особа 16 , який повідомив членів 
Кабінету Міністрів України про 
хід переговорів Прем’єр-міністра 
України Особи 13 з російською сто-
роною щодо умов постачання газу 
до України та його транзиту. Після 
чого міністри почали обговорювати 
директиви учасникам делегації на 
вказані переговори. Перший віце-
прем’єр-міністр  Особа 16 вказував 
на необхідність надання політичної 
підтримки Прем’єр-міністру Украї-
ни Особі 13 на переговори. Рішення, 
за результатами обговорення вка-
заного питання, на голосування не 
виносилось. 

Показаннями свідка Особи 36, 
який з грудня 2007 року по березень 
2010 року працював на посаді міністра 
юстиції України та засвідчив суду, що 
був присутній на позачерговому за-
сіданні Уряду 19.01.2009, яке вів Пер-
ший віце-прем’єр-міністр  Особа 16. 
Предметом обговорення на засіданні 
Уряду був проект директив. Питання 
щодо схвалення директив було знято 

Особою 16 з обговорення у зв’язку з 
відсутність єдності міністрів з цього 
питання. 

Показаннями свідка Особи 37, який 
з квітня 2006 року по червень 2010 року 
працював на посаді начальника управ-
ління документального забезпечення 
секретаріату Кабінету Міністрів Украї-
ни, та свідка Особи 38, який працював 
заступником начальника управління 
документального забезпечення се-
кретаріату Кабінету Міністрів Украї-
ни, які повідомили суду, що велика 
гербова печатка «Кабінет Міністрів 

України» зберігалась виключно у на-
чальника управління — Особи 37, або 
у Особи 38. Вільний доступ до печатки 
був виключений. 

Показаннями свідка Особи 39, 
який з березня 2008 року працює на 
посаді заступника директора депар-
таменту економічного планування та 
бюджетних розрахунків НАК «Нафто-
газ України» та засвідчив, що на ви-
конання доручення Прем’єр-міністра 
України Особа 40 та згідно з наказом 
Головного контрольно-ревізійного 
управління від 8.04.2011 №88 «Про 
проведення комісійної перевірки 
окремих питань фінансово-господар-
ської діяльності ПАТ «Національна 
акціонерна компанія «Нафтогаз Укра-
їни» за період з 1.01.2008 по 31.12.2010 
робочою групою, до складу якої він 
був включений, проведено комісійну 
перевірку окремих питань фінансо-
во-господарської діяльності НАК 
«Нафтогаз Украї ни». Спільно з Мі-
ністерством економіки було зроблено 
розрахунок, згідно з яким у 2009 році 
додаткові витрати на придбання ім-
портованого газу зросли зі $179,5 за 
1 тис. м3 до $232,98 за 1 тис. м3. Ці роз-
рахунки зроблені на підставі щомісяч-
них актів закупівлі імпортованого газу 
у ВАТ «Газпром». Цей обсяг газу був 
26,8 млрд м3, крім цього НАК «Наф-
тогаз України» у 2009 році отримав 
у підземних сховищах газ в розмірі 
10 млрд м3 у рахунок погашення бор-
гу «Росукренерго» загальною сумою 
$1,7 млрд. Свідок повністю підтримав 
покази, дані на досудовому слідстві, 
про те, що проведеною перевіркою 
було встановлено, що підписання 
контрактів купівлі-продажу та тран-
зиту природного газу між ВАТ «Газп-
ром» та НАК «Нафтогаз України» від 
19.01.2009 усупереч умовам Угоди між 
Кабінетом Міністрів України і Урядом 
Російської Федерації про додаткові 
заходи щодо забезпечення транзиту 
російського природного газу по те-
риторії України від 4.10.2001, яка є 
невід’ємною частиною законодавства 
України, збільшило ціну природно-
го газу імпортного походження на 
$53,48 (на 29,8%) за 1 тис. м3. Відповід-
но, збільшення витрат на придбання 
імпортованого природного газу для 
виробничо-технологічних потреб в 
обсязі 3,639 млрд м3 на суму $194,6 
млн, або 1 млрд 516 млн грн., призве-
ло до втрати активів та спричинення 
збитків НАК «Нафтогаз України» на 
відповідну суму. За результатами про-
веденої перевірки 5.05.2011 складена 
загальна довідка комісійної перевірки 
з окремих питань фінансово-господар-
ської діяльності ПАТ «Національна 
акціонерна компанія «Нафтогаз Украї-
ни» за період з 1.01.2008 по 31.12.2010, 
висновки якої повністю підтвердили 
висновки, викладені в довідці (про-
міжній) від 11.04.2011. 

Показаннями свідка Особи 41, який 
працює на посаді директора юридич-
ного департаменту НАК «Нафтогаз 
України» та брав участь у проведенні 
комісійної перевірки окремих питань 
фінансово-господарської діяльності 
НАК «Нафтогаз України» за період 
з 1.01.2008 по 31.12.2010. За результа-
тами проведеної перевірки ГоловКРУ 
станом на 11.04.2011 складена довід-
ка (проміжна) комісійної перевірки 
з окремих питань фінансово-госпо-
дарської діяльності ПАТ «НАК «На-
фтогаз України» за період з 1.01.2008 
по 31.12.2010.

У довідці, крім аналізу контрактів 
та описової частини господарської 
діяльності НАК «Нафтогаз України», 
також було констатовано, зроблено ви-
сновки, що ціна природного газу в 2009 
році в порівнянні з ціною у 2008 році 
зросла на $53,08 за 1 тис. м3, тобто на 29,8%. 
Ціна зросла з $179,5 за 1 тис. м3 у 2008 ро-
ці до $232,98 за 1 тис. м3 у 2009 ро-
ці, при цьому ставка плати за транзит 
у 2009 році залишилася незмінною і 
становила $1,7 за 1 тис. м3 на 100 км. 
Зроблено висновок, що у 2009 році 
при незмінній ставці на транзит, ціна 
закупки газу, а він визначався в обся-
зі 3 млрд 539 млн м3, зросла на 29,8%, 
що збільшило витрати на $194,6 млн, 
також встановлено заподіяння збит-
ків на відповідну суму. У подальшому 
вказана довідка була направлена до 
НАК «Нафтогаз України» та опрацьо-
вувалася на предмет зауважень. Ро-
боча група НАК «Нафтогаз України» 
після опрацювання довідки дійшла 
висновку про відсутність зауважень. 
Згідно з даними проведеної перевір-
ки держателем і стороною контракту 
була саме НАК «Нафтогаз України» 

з ВАТ «Газпром», а не будь-який ін-
ший суб’єкт господарювання, тому 
всі витрати на закупівлю цього газу 
несе НАК «Нафтогаз України». Сві-
док ствердив у судовому засіданні, що 
комісійна перевірка окремих питань 
фінансово-господарської діяльності 
НАК «Нафтогаз України» за період з 
1.01.2008 по 31.12.2010 була проведена 
відповідно до Порядку проведення 
перевірки робочими групами цент-
ральних органів виконавчої влади, 
затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів №886 від 30.06.2006. 

«Достоверно зная, что Кабинет Министров отказался 
поддержать директивы, действуя преднамеренно, 
вручила председателю правления НАК «Нафтогаз 
України» директивы, сообщив недостоверную 
информацию о том, что их положения 
утверждены 19.01.2009 распоряжением КМ».

Директор департамента сотрудничества 
по вопросам транзита и поставки природного газа 
НАК «Нафтогаз України»: «Практически 
не обсуждалась формула цены на газ, 
поскольку этот вопрос решался только 
на уровне премьер-министров Украины и РФ».
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Показаннями свідка Особи 42 , 
який працює заступником начальника 
відділу фінансів в паливно-видобув-
них галузях та енергоеферктивності 
управління фінансів виробничої сфе-
ри Міністерства фінансів України та 
повідомив суду, що він брав участь у 
проведенні комісійної перевірки окре-
мих питань фінансово-господарської 
діяльності HAK «Нафтогаз України» 
за період з 1.01.2008 по 31.12.2010. 
Перевірку було проведено у відповід-
ності до питань програми — робочого 
плану комісійної перевірки окремих 
питань фінансово-господарської ді-
яльності НAK «Нафтогаз України» 
за період з 1.01.2008 по 31.12.2010 та 
з відома голови правління компанії 
Особи 43. За результатами проведеної 
перевірки 5.05.2011 була складена за-
гальна довідка комісійної перевірки з 
окремих питань фінансово-господар-
ської діяльності ПАТ «Національна 
акціонерна компанія «Нафтогаз Укра-
їни» за період з 1.01.2008 по 31.12.2010. 
При проведенні перевірки за ним 
було закріплено дослідження питань, 
вказаних в п.5 програми перевірки, 
а саме «Наслідки для державного 
бюджету та (або) державних підпри-
ємств через укладання та реалізацію 
контрактів від 19.01.2009». Перевірка 
проводилася на підставі матеріалів, 
наданих на його запити до НАК «Наф -
тогаз України». За матеріалами, на-
даними НАК «Нафтогаз України», 
середня зведена ціна закупівлі імпор-
тованого газу у 2008 році становила 
$179,5, придбання імпортованого газу 
у 2009—2010 роках здійснювалося від-
повідно до контракту від 19.01.2009. За 
матеріалами, наданими НАК «Наф-
тогаз України», середня ціна у 2009 
році становила $232,98 за 1 тис. м3, у 
2010 році ціна становила $256,69 за 
1 тис. м3, таким чином, середня ціна на 
закупівлю природного газу в 2009 ро -
ці в порівнянні з 2008 роком збіль-
шилася на $53,48, або на 416,67 грн. У 
порівнянні з 2008 роком у 2010 році 
ціна збільшилася на $77,19. Перевіркою 
встановлено, що укладення контракту 
від 19.01.2009 призвело до збільшення 
витрат на природний газ для установ 
та організацій, що фінансуються з 
державного та місцевих бюджетів, на 
941 млн грн. У 2009 році на 357 млн 
грн., у 2010 на 584 млн грн. 

Показаннями свідка Особи 44, який 
працює заступником начальника від-
ділу методології ціноутворення депар-
таменту цінової політики та цінового 
регулювання Міністерства економіки 
України та повідомив суду, що його як 
представника Міністерства економіки 
було направлено до Контрольно-реві-
зійного управління в складі робочої 
групи з перевіркою окремих питань 
фінансово-господарської діяльності 
НАК «Нафтогаз України». У складі ро-
бочої групи брав участь у проведенні 
комісійної перевірки окремих питань 
фінансово-господарської діяльності 
НАК «Нафтогаз України» за період з 
1.01.2008 по 31.12.2010. За результата-
ми проведеної перевірки 5.05.2011 була 

складена загальна довідка комісійної 
перевірки з окремих питань фінансо-
во-господарської діяльності ПАТ «На-
ціональна акціонерна компанія «Наф-
тогаз України» за період з 1.01.2008 по 
31.12.2010. При проведенні перевірки 
за ним було закріплено дослідження 
питань, пов’язаних з порівнянням по-
ложень контрактів від 19.01.2009 з ді-
ючими до цього економічними умо-
вами поставки та транзиту природ-
ного газу. Відповідно до проведеної 
перевірки, відповідно до звіту було 
встановлено такі дані: ціна природ-
ного газу в 2009 році в порівнянні з 
2008 роком зросла на $53,48 за 1 тис. 
м3, або на 29,8%. У 2010 році в порів-
нянні з 2008 роком ціна зросла на 
$77,19 або на 43%, ставка плати за 
транзит в 2009 році, в порівнянні з 
2008 роком, залишилась незмінна 
та склала $1,7 за 1 тис. м3 на 100 км. 
Ціна на виробничо-технічні потре-
би зросла у 2009 році на 29,8%, що 
збільшило витратну складову по 
транзитній роботі на $194,6 млн за 
1 тис. м3. Проведеною перевіркою вста-
новлено, що за 2009 рік у порівнянні з 
2008 роком НАК «Нафтогаз України» 
поніс додаткові витрати на виробничо-
технологічний газ, які члени робочої 
групи юридично кваліфікували як 
збитки в розмірі $194,6 млн. 

Показаннями свідка Особи 45 — за-
ступника директора департаменту 
нафтової, газової, торф’яної, наф-
топереробної промисловості та альтер-
нативних видів палива Міністерства 
енергетики та вугільної промисло-
вості, який засвідчив, що в берез-
ні і квітні 2011 року за дорученням 
Прем’єр-міністра України брав участь 
у комісійній перевірці деяких питань 
фінансово-господарської діяльності 
НАК «Нафтогаз України» за 2008—
2009 роки. При проведенні перевірки 
особисто він аналізував контракти на 
закупівлю природного газу, укладені 
у 2008 році (від 14 березня та 6 берез-
ня), а також у 2009 році (від 19 січня) 
№КП та на транзит газу №ТКГУ. Про-
аналізувавши ці контракти, комісія 
дійшла висновку про те, що у 2009 ро-
ці, після укладення контрактів, у 
порівнянні з 2008 роком ціна газу 
для України зросла на 29,8%, або на 

$53,48, за 1 тис. м3, вона збільшила-
ся з ціни $179,5 до ціни $232,98 за 
1 тис. м3. Стверджує, що вказане три-
дцятивідсоткове зростання ціни за 
собою спричинило додаткові витрати 
НАК «Нафтогаз України» на цілий 
комплекс видів діяльності, насамперед 
на закупівлю так званого паливного 
газу, який НАК «Нафтогаз України» 
разом з дочірніми компаніями вико-
ристовує для транзиту того ж таки ро-
сійського газу до західної Європи. Сума 
додатково використаних коштів стано-
вила $194,6 млн США за 2009 рік. Загаль-
ні витрати НАК «Нафтогаз України» 
за рахунок збільшення ціни на 29,8% 
за 2009 рік становили $1434,7 млн, 
тобто близько 12 млрд грн. У 2010 ро-
ці і в подальшому контракт №КП від 
19.01.2011 завдав, завдає і продовжує 
завдавати значні збитки економіці 
України в цілому і НАК «Нафтогаз 
України» як державній компанії. 

Оголошеними в судовому засі-
данні показаннями свідка Особи 46, 
яка показала, що працює заступни-
ком директора департаменту — на-
чальником відділу інспектування 
державних комерційних підприємств 
Головного контрольно-ревізійного 
управління та, на виконання дору-
чення Прем’єр-міністра України Осо-
би 40 від 30.03.2011 №244, від 11.04.2011 
№480-ДСК та згідно з наказом Головно-
го контрольно-ревізійного управління 
від 8.04.2011 №88 «Про проведення 
комісійної перевірки окремих питань 
фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «НАК «Нафтогаз України» за 
період з 1.01.2008 по 31.12.2010», брала 
участь у проведенні та формулюванні 
висновків комісійної перевірки окре-
мих питань фінансово-господарської 
діяльності HAK «Нафтогаз України» 
за період з 1.01.2008 по 31.12.2010, за ре-
зультатами проведення якої 5.05.2011 
складена загальна довідка комісійної 
перевірки з окремих питань фінансо-
во-господарської діяльності ПАТ На-
ціональна акціонерна компанія «Наф-
тогаз України» за період з 1.01.2008 по 
31.12.2010. 

Проведеною перевіркою встанов-
лено, що підписання контракту на 
поставку газу між ВАТ «Газпром» 
та НАК «Нафтогаз України» від 
19.01.2009 №КП та контракту про об-
сяги та умови транзиту природного 
газу через територію України на пе-
ріод з 2009 по 2019 рік від 19.01.2009 
№ТКГУ всупереч умовам Угоди між 
Кабінетом Міністрів України і Урядом 
Російської Федерації про додаткові 
заходи щодо забезпечення транзиту 
російського природного газу по тери-
торії України від 4.10.2001 (ратифіко-
вана згідно із законом від 15.11.2001 
№2797-ІІІ), яка є невід’ємною части-
ною законодавства України, збіль-
шило ціну природного газу імпорт-
ного походження на $53,48 (на 29,8%) 
за 1 тис. м3. Як наслідок, збільшено 
витрати на придбання імпортова-
ного природного газу для виробни-
чо-технологічних потреб в обсязі 
3,639 млрд м3 на суму $194,6 млн, або 

1515 млн грн. При цьому встановлено, 
що у формулі формування ціни на 
газ для України застосовується не-
обгрунтовано висока базова ціна, яка 
потребує зменшення, ціна на мазут і га-
зойль, які займають незначну частку в 
енергобалансі України, тоді як в Україні 
основними альтернативними видами 
енергії є вугілля та електроенергія. 

Згідно висновків перевірки, внаслі-
док укладення контрактів від 19 січня 
2009 року ціна природного газу у 2009 ро-
ці порівняно з 2008 роком зросла на 
$53,48 за 1 тис. м3 або на 29,8% (із $179,5 
за 1 тис. м3 у 2008 році до $232,98 за 1 тис. м3 
у 2009 році) та у 2010 році порівняно 
з 2008 роком на $77,19 за 1 тис. м3 або на 
43% (з $179,5 за 1 тис. м3 у 2008 ро-
ці до $256,69 за 1 тис. м3 у 2009 році); 
ставка плати за транзит залишилася 
2009 році проти 2008 року незмінною 
та склала $1,7 за 1 тис. м3 на 100 км від-
стані; також у 2009 році при незмінній 
ставці за транзит ціна закупки газу на 
ВТВ (3,639 млрд м3) зросла на 29,8%, 
що збільшило витратну складову по 
транзитній роботі на $194,6 млн. При 
цьому з урахуванням збільшення ви-
трат на придбання природного газу 
на ВТВ ставка транзиту повинна ста-
новити — $1,875 за 1 тис. м3 на 100 км 
відстані проти встановленої відповід-
но до контракту — $1,7 за 1 тис. м3 на 
100 км відстані; витрати на закупівлю 
26,8 млрд м3 природного газу для по-
треб споживачів України у 2009 році 
проти 2008 року зросли на $1434,7 млн, 
а у 2010 році — на $2815,5 млн у зв’язку 
зі зміною ціни на імпортований при-
родний газ із твердої на формульну. 

Показаннями свідка Особи 46, яка 
брала безпосередню участь у вивченні 
фінансово-господарської діяльності 
ПАТ НАК «Нафтогаз України» за пе-
ріод з 1.01.2008 по 31.12.2010, підтвер-
джується висновок про те, що через 
підписання контракту про обсяги 
та умови транзиту природного газу 
через територію України на період з 
2009 року по 2019 роки від 19.01.2009 
№ТКГУ всупереч умовам Угоди між 
Кабінетом Міністрів України і Урядом 
Російської Федерації про додаткові 
заходи щодо забезпечення транзиту 
російського природного газу по те-
риторії України від 4.10.2001, яка є 

невід’ємною частиною законодавства 
України, у 2009 році при незмінній 
ставці за транзит ($1,7), ціна закупівлі 
природного газу на виробничо-техно-
логічні витрати в обсязі 3,639 млрд м3 
зросла на 29,8%. Як наслідок, збільшено 
витрати на придбання імпортованого 
природного газу для виробничо-тех-
нологічних потреб в 2009 році в обсязі 
3,639 млрд м3 на суму $194,6 млн. 

Показаннями свідка Особи 47, 
який з 2007 по 2010 рік займав посаду 
заступ ника директора департамен-
ту — начальника відділу формування 
ресурсів вуглеводнів, балансів газу та 
метрологічного забезпечення вироб-
ництва у нафтогазовому комплексі 

департаменту з питань нафтової, газо-
вої та нафтопереробної промисловості 
Міністерства палива та енергетики та 
повідомив суду, що ним разом з ди-
ректором департаменту проведено до-
слідження питання щодо достатності 
у НАК «Нафтогаз України» ресурсів 
природного газу в період із січня по 
березень 2009 року, враховуючи влас-
ний видобуток і запас газу, враховуючи 
поставки газу за підписаним 19.01.2009 
зовнішньоекономічним контрактом. 
Проведеним на підставі наданих НАК 
«Нафтогаз України» матеріалів дослі-
дженням встановлено, що споживання 
природного газу за перший квартал 
2009 року становило 19432000000 м3, 
що було одним з найменших показ-
ників за останні 5 років. Видобуток 
газу був найбільшим за останні роки 
і становив за квартал 5608000000 м3. 
Імпорт газу в 2009 році становив 
2497000000 м3. За даним ДК «Укртран-
сгаз» у період з 1.01.2009 по 31.03.2009 
споживачами України було викорис-
тано 19430000000 м3 природного газу, 
з яких 5608000000 м3 видобуто НАК 
«Нафтогаз України», 249700000 м3 
імпортовано НАК «Нафтогаз Украї-
ни» за контрактом від 19.01.2009, а 
11439000000 м3 прийнято в ФСГ, при-
чому цей газ належав компанії «Рос-
укренерго» і з ФСГ не підіймався. 

Показаннями свідка Особи 48 , 
який у січні 2009 року працював на 
посаді директора Дочірньої компа-
нії «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз 
України» та засвідчив в судовому за-
сіданні, що на території України зна-
ходиться 12 підземних сховищ газу, 
загальна потужність в активному 
газі — 32 млрд м3, станом на 1.01.2009 
газу в підземних сховищах газу було 
десь до 24—25 млрд м3, без буферно-
го газу. З газових родовищ України 
видобувалося приблизно 1,5 млрд м3 
у місяць, близько 18—19 млрд м3 у 
рік. За час роботи газотранспортної 

системи в реверсному режимі аварій 
зафіксовано не було. З урахуванням 
обмежень у споживанні газу, його за-
пасів вистачило б на період від трьох 
тижнів до місяця. 

Показаннями свідка Особи 19, 
Президента України (з 24.01.2005 по 
21.03.2010), який засвідчив в судовому 
засіданні, що весь процес організації 
газових відносин у зовнішній її час-
тині у 2008—2009 роках базувався на 
двох базових вихідних пунктах, які 
полягали в такому. 12.02.2008, під час 
робочого візиту до РФ та зустрічі з 
Президентом Росії Особою 20 розгля-
далася низка питань, одне з них — це 
газові відносини України на кінець 
2008 року та перспектива на 2009 рік. 
Суть рішення, якого вони досягли, 
полягало в чотирьох позиціях, і це була 
платформа для розбудови газових від-
носин на 2008—2009 роки. Перше — 
в найближчі 3—5 років Російська 
Федерація і Україна переходять на ре-
жим ринкових відносин з точки зору 
формування ціни на газ, формування 
послуг транзитних і формування по-
слуг по зберіганню російського газу 
у підземних сховищах України. При 
цьому вони виходили з того, що 3—
5 років достатньо для того, щоб через 
синхронний і симетричний механізм 
реалізації ринкових угод дві сторони 
покинули політичний концепт фор-
мування ціни на ці 3 продукти і пере-
йшли до нормальних цивілізованих 
відносин, де б політика не давліла над 
темою ціни, щоб тема ціни не вирішу-
вала кожного року 31 грудня і була по-
літичною, а мала конкретний економічний 
контекст, як це відбувається в будь-якій 
європейській державі. Друге — наші 
відносини базуються без будь-якого 
посередника. При цьому посеред-
ники, які виникали між Україною та 
Росією, виникали тільки з доброї волі 
Росії. Україна мала роль веденого, а не 
ведучого. Третє — це питання боргу. 
Тоді борги були з 2007 року, включа-
ючи пеню та штрафи за поставлений 
газ. Не всі борги взаємно визнані, але 
90% — це ті борги, що на корпоратив-
ному рівні підтверджені. І тому росій-
ська сторона одним з перших ставила 
питання погашення боргу. Четверта 
позиція стосувалася тоді найбільш 

поточного і важливого на той час 
питання — ціни на газ у 2008 ро-
ці. Після дебатів, після переговорів 
вони вийшли на те, що взаємоприй-
нятна позиція по 2008 року щодо 
ціни на газ — $179,5, тобто зберегти 
ту ціну, що була. По поверненні з Мо-
скви підписав першу директиву Уряду, 
де домов леність виписана: 90% — уря-
дові питання, а 10% — питання пар-
ламентські. Тоді з Президентом Росії 
вони домовилися, що переговори у 
них починаються негайно. У середині 
літа був прийнятий ще один указ, мета 
якого — спонукати Уряд до проведен-
ня тих належних переговорів на рівні 
урядів та корпоративних структур. 

2 жовтня 2008 року відбулась зустріч 
прем’єр-міністрів України та Росії, 
за наслідками якої було підписано 
спільний меморандум, який включав 
у себе декілька базових пунктів, які 
повністю відповідають домовленостям 
президентів, досягнутим раніше. Між 
тим, станом на 23—24 грудня 2008 року 
вимога російської сторони погасити 
заборгованість у розмірі $2,4 млрд 
ознаменувала входження відносин з 
російською стороною у глибоку кризу. 

28.12.2008, після повернення Осо-
би 15 з переговорів, відбулась екстрен-
на зустріч за участі Особи 49 — керів-
ника економічного блоку Президента, 
Особи 27 — постійного представника 
Президента з енергетичних питань і 
Особи 15. Як повідомив  Особа 15, під 
час переговорів представників НАК 
«Нафтогаз України» та ВАТ «Газпром» 
обговорювалася ціна на газ $250 за 
1 тис. м3, що стосується тарифу тран-
зиту — 1,7. При цьому Особа 15 вважав, 
що російська сторона діяла непоступ-
ливо відносно тарифу транзиту, а 
ціну на газ можна довести до $235 за 
1 тис. м3. 28.12.2008 відбулася телефон-
на розмова між Прем’єр-міністром Ро-
сії і Прем’єр-міністром України, під час 
якої в перший і єдиний раз російська 
сторона на офіційному рівні заявляє 
пропозицію українській стороні про 
ціну 250 за 1 тис. м3 російського газу, 
тариф 1,7, і недопущення реекспорту. 
Прем’єр-міністр України Особа 13 від-
хилила пропозицію Прем’єр-міністра 
Росії. 

Свідок  Особа 19 ствердив, що йому 
зі слів Прем’єр-міністра РФ Особи 20 
відомо, що останній запропонував 
Прем’єр-міністру України Особі 13 
приїхати та підписати контракт по 
$250 за 1 тис. м3 з правом реекспорту, 
а Прем’єр-міністр України Особа 13 
відмовилась. 

29 грудня 2008 року Особа 15 по-
відомив про те, що Прем’єр-міністр 
України Особа 13 доручила йому орга-
нізувати їй терміновий робочий візит 
до Прем’єр-міністра Росії і до керів-
ництва «Газпрому». Прем’єр-міністр 
Росії повідомив, що не бажає зустрі-
чатися з Прем’єр-міністром України.  
Особа 15 просив Президента України 
дати м’який сигнал Прем’єр-міністру 
України Особі 13 про те, що її в Росії 
не бажають бачити. 

31 грудня 2008 року Особа 15 по-
вернувся з Москви у зв’язку з фак-
тичним припиненням переговорного 
процесу. 

У ніч на 1 січня 2009 року була 
оприлюднена спільна заява Прези-
дента та Прем’єр-міністра України. 
Мета заяви була, по-перше, пояснити, 
чому переговори зірвалися; по-друге, 
донести світу гарантії, що Україна в 
цих домовленостях поступала чесно, 
послідовно і це ніяк не відобразиться 
на транзитних гарантіях. 

З 4 січня 2009 року російська сто-
рона почала зменшувати поставки газу 
для транзиту, а з 6-го на 7-ме поставки 
газу до Європи були перекриті. 

Українська сторона проводила дії 
згідно з планом проведення зовніш-
ньополітичної роботи та станом на 
17.01.2009 українська сторона досягла 
розуміння з європейськими партнера-
ми на кожному рівні. 

Свідок Особа 19 ствердив, що піс-
ля телефонної розмови з Особою 50 
наявною перспективою проведення 
нормальних європейських перего-
ворів, європейської тристоронньої 
конференції, враховуючи, що Україна 
мала запаси газу до березня — травня 
2009 року, він просив Прем’єр-міністра 
України Особу 13 не їхати на міжна-
родну конференцію з газових питань 
до Москви, на що остання погодилась. 

Між тим Прем’єр-міністр України 
Особа 13 відбула до Москви та провела 
переговори з Прем’єр-міністром РФ. 

18.01.2009, по поверненні Особи 13 
з Москви, відбулася зустріч, під час 
якої Особа 13 не повідомила Президен-
та України про досягнуті домовленості 
та не надала проекту контракту. 

Після підписання контрактів 
19.01.2009 та повернення Особи 13 з 
Москви Президент України просив 
надати йому копії укладених контр-
актів, але отримав відмову з посилан-
ням на те, що контракт є секретним 
матеріалом. 

Свідок  Особа 19  вва жає, що 
укладений у результаті перегово-
рів, проведених Особою 13, контракт 
ку  півлі-продаж у природного газу  
в 2009—2019 роках є найбільш дестабі-
лізуючим фактором на сьогодні. 

Станом на січень 2009 року Україна 
мала достатні запаси газу для того, щоб 

спокійно працювати і вести перегово-
ри з Росією. Щодо мотивів проведення 
Особою 13 переговорів в Москві, за ре-
зультатами яких були укладені контр-
акт купівлі-продажу природного газу 
в 2009—2019 роках та контракт про 
обсяги та умови транзиту природного 
газу через територію України на період з 
2009 по 2019 роки, свідок Особа 19 ствер-
див, що мотивом дій Особи 13 було під-
писання Прем’єр-міністром України 
угоди напередодні президентських 
виборів. У суспільстві створюється 
ілюзія перемоги суспільно-націо-
нальних інтересів, а за цим криється 
підтекст політичний. Росії треба мати 
проросійського услужливого лідера, і 

якою ціною це оплачується — не так 
важливо. І тому через цілу низку кро-
ків, які підвели Україну до 19.01.2009, 
була зроблена підміна національних 
інтересів політичною доцільністю. 

Показаннями свідка Особи 49, який 
у січні 2009 року працював на посаді 
першого заступника глави Секретарі-
ату Президента України та в судово-
му засіданні засвідчив, що в лютому 
2009 року Президент України  Особа 19 
безпосередньо з Президентом РФ Осо-
бою 21 обговорили питання про пере-
хід на прямі відносини в постачанні 
газу і транзиту в Україну та дійшли 
висновку, які взаємопов’язують від-
повідальність сторін як у питаннях 
поставки газу в Україну, так і транзиту. 
Після цього був підписаний меморан-
дум між Прем’єр-міністром України 
Особою 13 і Прем’єр-міністром РФ Осо-
бою 20, в якому визначалися принципи 
подальшої співпраці. Це був суттєвий 
крок уперед у відносинах української 
і російської сторін. Однак практика 
виявилась значно складнішою, і в ході 
переговорів, які далі тривали, ми отри-
мали пропозицію з російської сторони — 
$250 за газ і $1,7 за транзит. Погоди-
тися на це українська сторона певним 
чином не могла. Станом на 1.01.2009 
контрактів підписано не було. У ніч 
на 1.01.2009 вийшла спільна заява Пре-
зидента і Прем’єр-міністра України, 
в якій вони пояснили свою позицію, 
чому вони проти вказаної пропозиції 
російської сторони, оскільки вони 
виходили з того, що ціна на газ повин-
на бути $200, а ціна на транзит $2,0. 
Оскільки контракти підписані не були, 
РФ зменшила поставки газу в Україну 
на ті обсяги, які мали бути призначені 
для України, а з 5 чи 6 січня 2009 року 
припинила повністю поставки газу в 
Україну, тим самим унеможлививши 
транзит газу територією України. 

У середині січня 2009 року керів-
ник НАК «Нафтогаз України»  Осо-
ба 15 відбув у Москву для продовження 
переговорів з Російською Федерацією. 
На переговорах російською стороною 
пропонуються ціни: $400—420 за 1 тис. 
м3, і він не прийняв відповідальності 
за підписання будь-яких контрактів. 
17.01.2009 на переговори з Прем’єр-
міністром РФ Особою 20 виїжджає 
Прем’єр-міністр України Особа 13. 
19.01.2009, в понеділок, о 9.00, відбу-
лася нарада в Президента України, 
на якій Прем’єр-міністр України Осо-
ба 13 зазначила, яких вона досягла 
домовленостей з Прем’єр-міністром 
РФ. Свідок Особа 49 ствердив, що в 
рамках цієї наради, будучи певним 
чином проінформованим про деталі 
проектів контрактів, він почав за-
давати питання, чому стартова ціна 
$450, а ціна транзиту залишається $1,7, 
чому контракти асиметричні? Прем’єр-
міністр України Особа 13 пообіцяла 
надати копії проектів контрактів, щоб 
Президент України міг їх вивчити, 
але жодної конкретної інформації по 
суті основних позицій не повідомила. 
Президент України  Особа 19 не нада-
вав згоди на підписання контрактів 
від 19.01.2009. Позиція Президента 
України полягала в тому, що потрібно 
взяти паузу, оскільки ситуація була 
дуже складна, на їх переконання та на 
переконання фахівців НАК «Нафто-
газ України» в України ще був час для 
того, щоб продовжувати переговори, а 
тому  Особа 19 наполягав на тому, щоб 
переговори були продовжені. Про під-
писання контрактів дізналися тільки 
із засобів масової інформації. На його 
думку, підписані контракти не відпо-
відають укладеному з російською сто-
роною меморандуму та є економічно 
невигідними для України. 

Оголошеними в судовому засі-
данні показами свідка Особи 51, який 
показав, що до лютого 2009 року він 
працював на посаді міністра фінансів 
України та відповідав за складання 
та виконання державного бюджету 
в межах, визначених Положенням 
про Міністерство фінансів Украї-
ни. Постачання природного газу до 
України на момент його призначення 
на посаду міністра здійснювалося 
відповідно до укладених договорів 
між НАК «Нафтогаз України» та 
«Росукренерго». Пам’ятає, що в січ-
ні 2009 року ВАТ «Газпром» почало 
обмежувати постачання природного 
газу в Україну, а згодом і припини-
ли транзит природного газу через 
територію України. 19.01.2009 було 
скликано термінове засідання чле-
нів Кабінету Міністрів. На засіданні 
Уряду головував  Особа 16, оскільки 
Прем’єр-міністр України Особа 13 
знаходилась у відрядженні в Москві 

«Первый вице-премьер-министр сообщил, что 
в утверждении директив Правительством отсутствует 
необходимость, поскольку Премьер-министр может 
собственноручно принимать соответствующее решение».

«После того как стало понятно, что члены 
Кабинета Министров не придут к согласию 
относительно утверждения директив, Первый 
вице-премьер-министр снял вопрос с обсуждения».
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та очолювала українську делегацію 
на переговорах із російською сторо-
ною з приводу газових домовленос-
тей.  Особа 16 повідомив, що причи-
ною терміновості зібрання Уряду є 
обговорення проекту директив щодо 
укладення контрактів на постачання 
природного газу в Україну та транзит 
газу. Як доповів  Особа 16, на той час 
проводилися переговори української 
та російської сторін з приводу по-
ставок природного газу в Україну. 
І однією з умов російської сторони 
була запропонована ціна, яку мала б 
сплачувати Україна за поставлений 
газ, і вона повинна була становити 
$450 за 1 тис. м3 газу. При цьому ціна 
за транзит природного газу через 
територію України залишалась на 
2009 рік незмінною, тобто на рівні 
2008 року. Також Особа 16 доповів, 
що в ході засідання необхідно при-
йняти директиви для проведення 
подальших переговорів та укладен-
ня довгострокових контрактів на 
умовах, запропонованих російською 
стороною. Особа 16 доповідав при-
сутнім ситуацію, яка склалася на 
переговорах. Після доповіді Осо-
би 16 відбулось обговорення про-
екту директив. Багато членів Уряду 
задавали питання з того чи іншого 
приводу. Однак повних відповідей на 
поставлені питання з документа вони 
не отримали. Тому, на його думку, 
якби прийняття даного рішення було 
поставлено на голосування, то його 
б не було прийнято. Після тривалого 
обговорення даного питання  Осо-

ба 16 зняв його з обговорення і не 
став виносити на голосування. 

Показаннями свідка Особи 40 — 
Прем’єр-міністра України, який 
засвідчив у судовому засіданні, що 
після призначення на посаду він 
особисто вивчив усі документи, які 
стосувалися фінансово-господар-
ських взаємовідносин між НАК «На-
фтогаз України» та ВАТ «Газпром» 
щодо постачання та транзиту газу на 
2009—2019 роки. На його переконан-
ня, контракти, укладені 19.01.2009, є 
абсолютно невигідними для України, 
більш того, вони ведуть державу до 
банкрутства. Викладені російською 
стороною юридичні норми в угодах 
передбачають жорсткі санкції в разі 
одностороннього виходу з угоди, а 
також за недобір газу влітку — 150%, 
взимку — 300%. У зв’язку із цим ста-
вити питання про скасування під-
писаних у 2009 році контрактів на 
цей час досить складно. Відповідно 
до умов контракту купівлі-продажу 
природного газу від 19.01.2009 пе-
редбачається, що ціна російського 
газу, що поставляється в Україну, 
щоквартально встановлюється за 
спеціальною формулою, яка визна-
чає певну траєкторію ціни на рік. 
Формула визначення ціни, закладена 
в контрактах між НАК «Нафтогаз 
України» і ВАТ «Газпром», укладе-
них 19.01.2009, не відповідає вико-
ристовуваній у довгострокових до-
говірних відносинах ВАТ «Газпром» 
і його європейських контрагентів 
концепції ціноутворення, а саме: за-
мість формули розрахунку базової 
ціни закладена сама базова ціна, 
причому використана не розрахун-
кова ціна газу станом на певну дату 
попереднього періоду, а фіксоване 
значення $450 за 1 тис. м3;  як один з 
альтернативних енергоносіїв узятий 
газойль, який не використовується 
на внутрішньому ринку України. 
Коректніше було б використовува-
ти в розрахунках, поряд з мазутом, 
енергетичне вугілля; не передбачено 
будь-який коефіцієнт, який дозволяв 
би адаптувати формулу ціни до мін-
ливих умов. Крім цього, розрахунки, 
що обгрунтовують базову ціну $450 
за 1 тис. м3, відсутні. Фактично ця 
ціна відповідає найгіршим умовам 
довгострокових контрактів між ВАТ 
«Газпром» і компаніями деяких євро-
пейських країн (наприклад Польщі) у 
той період. При цьому не були врахо-
вані ні нижчі транспортні витрати, ні 
те, що Україна є найбільшим покуп-
цем російського природного газу і, 
відповідно, за загальноприйнятими 
ринковими підходами, має підстави 
розраховувати на постійно діючу 
знижку до ціни газу (відповідний 
знижуючий коефіцієнт у формулі). 
На практиці укладання довгостро-
кових контрактів між ВАТ «Газпром» 
і європейськими контрагентами для 
кожної країни застосовуються кон-
кретні формули розрахунків, що міс-
тять індивідуально узгоджені у дво-
сторонньому форматі з російською 
стороною параметри, насамперед 
метод визначення базової ціни на 
газ і коефіцієнти у вищезазначених 
формулах. На сьогодні російська 
сторона публічно відмовляється від 
можливості перегляду принципів 
формування ціни на газ і заявляє 
про те, що існуючі контракти повин -
ні виконуватися в повному обсязі. 
Щодо ціни на газ для України у 2009 ро-
ці свідок ствердив, що ця ціна була 
зі знижкою 20%, тоді як у І кварталі 
2010 року вона підвищилась до $304 
за 1 тис. м3. Згідно із газовими контр-
актами, підписаними Урядом Осо-
би 13 у 2009 році, ціна на газ в Україні 

в ІV кварталі 2011 року становила б 
близько $488 за 1 тис. м3 (без ураху-
вання ратифікованих харківських 
угод). Свідок Особа 40 також по-
відомив, що підписані контракти у 
2009 році будуть визначати політику 
України на 10 років уперед, а підпи-
сання газових угод на таких умовах 
було повною здачею національних 
інтересів України. На його думку, 
при проведенні переговорів у Москві 
та отриманні знижки 20% на 2009 рік 
колишній Прем’єр-міністр Особа 13 
керувалася своїми особистими моти-
вами, направленими на перемогу на 
президентських виборах у 2009 році 
за будь-яку ціну. 

Показаннями свідка Особи 52 — 
міністра енергетики та вугільної про-
мисловості України, який з 2002 по 2005 
рік працював на посаді голови НАК 
«Наф тогаз України», у 2006—2007 
роках обіймав посаду міністра енерге-
тики України та ствердив в судовому 
засіданні, що після призначення на 
посаду ним детально вивчені доку-
менти, які стосувалися фінансово-гос-
подарських взаємовідносин між НАК 
«Нафтогаз України» та ВАТ «Газпром» 
щодо постачання та транзиту газу на 
2009—2019 роки. Документи свідчать 
про те, що укладені контракти явно не-
вигідні для України. Вважає, що підпи-
сання контрактів 19.01.2009 пов’язане 
з існуванням заборгованості компанії 
«ЄЕСУ», керівником якої у свій час 
була Особа 13, в розмірі $403 млн. 

Показаннями свідка Особи 53, яка 
у 2009—2010 роках працювала на по-

саді заступника Генерального проку-
рора України та засвідчила в суді, що 
28.04.2010 до Генеральної прокуратури 
надійшов запит народного депута-
та Особи 54. При надходженні цього 
депутатського запиту до Генеральної 
прокуратури, враховуючи, що в ньо-
му порушені питання охоплювалися 
закріпленим за нею напрямком на-
глядової діяльності, Генеральним 
прокурором Особою 63, саме їй було 
доручено організувати перевірку. Того 
ж дня вказане депутатське звернення 
нею було розписане на начальника 
головного управління нагляду за до-
держанням законів, щодо прав і свобод 
громадян та його першого заступника 
Особи 66 і Особи 67. Питання щодо 
правомірності затвердження колиш-
нім Прем’єр-міністром України Осо-
бою 13 директив НАК «Нафтогаз Украї-
ни», які були використані при підпи-
санні газових контрактів 19.01.2009 
між НАК «Нафтогаз України» та 
«Газпром», порушувалися різними 
органами та вищими посадовими осо-
бами держави, зокрема Президентом 
України. На виконання рішення РНБО 
та за дорученням Президента України 
Особи 19, Генеральною прокуратурою у 
2009 році проводилася перевірка цього 
питання. 

На запит Генеральної прокуратури 
25.05.2010 з Інституту держави і права 
ім. В.М.Корецького надійшов висно-
вок науково-правової експертизи щодо 
відповідності законодавству України 
газових контрактів від 19.01.2009 за 
підписом заступника директора ін-
ституту Особи 55. Також Генеральною 
прокуратурою України отримано 
лист Міністерства юстиції України від 
12.05.2009, в якому сформульована по-
зиція Міністерства юстиції про те, що 
директиви делегації НАК «Нафтогаз 
України» на переговори з ВАТ «Газ-
пром» стосовно укладення контракту 
купівлі-продажу природного газу в 
2009—2019 роках та контракту про 
обсяги та умови транзиту газу через 
територію України на період з 2009 
по 2019 рік затверджені Особою 13 
19.01.2009, не можуть розглядатись 
у розумінні директив Уряду, затвер-
дження яких регулюється законодав-
ством України. 

27.05.2010 вона відповідно до ви-
мог закону надала проміжну відпо-
відь народному депутату України 
Особі 54 про те, що за його звернен-
ням триває перевірка щодо настання 
можливих негативних наслідків від 
укладення та виконання указаних 
контрактів, а також зазначено, що 
про кінцеві результати перевірки 
буде повідомлено додатково. У черв-
ні 2010 року нею було доручено КРУ 
провести ревізію окремих питань 
фінансово-господарської діяльності 
НАК «Нафтогаз України», а також на-
правлено лист міністру юстиції Укра-
їни Особі 64 з проханням повторно 
висловити позицію Мін’юсту щодо 
відповідності законодавству України 
контрактів від 19.01.2009 та вищеза-
значених директив НАК «Нафтогаз 
України», затверджених 19.01.2009. 
Окрім того, був направлений запит 
до Кабінету Міністрів про надання 
необхідної інформації та докумен-
тів щодо тих питань. 5.07.2010 вона 
звільнилася за власним бажанням. 
На час її звільнення перевірка не була 
проведена. Остаточна відповідь за 
наслідками перевірки не надавалася. 

Показаннями свідка Особи 56, 
який з січня 2000 по листопад 2010 ро-
ку працював на посаді заступника 
Генерального прокурора України та 
засвідчив в суді, що в травні — червні 
2010 року, за відсутності заступника 
Генерального прокурора України 

Особи 53, яка керувала питаннями, 
пов’язаними з захистом прав та сво-
бод громадян, інтересів держави, 
виконував її обов’язки. Свідок ствер-
див, що направлена за його підписом 
відповідь щодо розгляду звернення 
народного депутата Особи 54 була не 
остаточна, оскільки безпосередньо 
у відповіді вказувались обставини 
з проведення перевірочних дій Ге-
неральною прокуратурою України і 
прийняття іншого рішення у відпо-
відності до вимог закону. 

Показаннями свідка Особи 57, 
який з квітня 2005 року по листопад 
2010 року працював на посаді стар-
шого прокурора відділу захисту фі-
нансово-економічних інтересів дер-
жави управління захисту інтересів 
держави головного управління на-
гляду за додержанням законів щодо 
прав і свобод та захисту інтересів 
держави Генеральної прокуратури 
України, який засвідчив у суді, що 
у 2009—2010 роках його було залу-
чено до перевірки щодо законності 
укладання угод на постачання при-
родного газу в Україну та транзиту 
територією України російського 
газу. Наприкінці квітня 2010 року 
до Генеральної прокуратури Укра-
їни надійшло звернення народного 
депутата Особи 54 щодо законності 
директив, підписаних Особою 13. 
Пізніше такі ж звернення надійшли 
з Адміністрації Президента та Кабі-
нету Міністрів України. Організа-
ція перевірки звернень покладалась 
на головне управління нагляду за 

додержанням законів щодо прав і 
свобод та захисту інтересів держави 
Генеральної прокуратури України. 

Свідок ствердив, що був безпосе-
реднім виконавцем перевірки. Ним 
було підготовлено запити до Мініс-
терства юстиції України, Інституту 
держави і права ім. В.М.Корецького і 
підготовлено проміжну відповідь на-
родному депутату Особі 54, оскільки 
на той час прийняти рішення не було 
можливості. 

Допитаний свідок Особа 55 — за-
ступник директора Інституту держави 
і права ім. В.М.Корецького в судовому 
засіданні показав, що у 2009—2010 ро-
ках до інституту надходили листи 
Генеральної прокуратури України з 
проханням надати висновки щодо 
відповідності законодавству України 
та нормам міжнародного права ди-
ректив делегації на переговори з ВАТ 
«Газпром», затверджених 19.01.2009 
Прем’єр-міністром України, контрак-
тів купівлі-продажу та транзиту при-
родного газу через територію України 
на період з 2009 по 2019 рік. Свідок 
ствердив свої висновки, які долучені 
до матеріалів кримінальної справи, 
та показав, що викладена у висновках 
позиція є його особистою думкою 
спеціаліста, а зазначені документи 
неможливо розглядати відповідно до 
вимог закону «Про судову експертизу» 
як експертні висновки. 

Крім того, вина Особи 13 у вчинен-
ні злочину підтверджується такими 
доказами. 

Документом — директивами де-
легації НАК «Нафтогаз України» на 
переговори з ВАТ «Газпром» щодо 
укладання контракту купівлі-прода-
жу природного газу в 2009—2019 ро-
ках та контракту про обсяги та умови 
транзиту природного газу через те-
риторію України на період з 2009 по 
2019 рік, затвердженими 19.01.2009 
Прем’єр-міністром України Осо-
бою 13, який було вилучено згідно з 
протоколом виїмки від 9.02.2011 під 
час проведення виїмки в приміщенні 
НАК «Нафтогаз України» відповідно 
до постанови слідчого від 7.02.2011 
про проведення виїмки, який міс-
тить дані про те, що Особа 13, на 
порушення вимог ст.19 Конституції 
України, затвердивши ці директиви 
та скріпивши їх печаткою Кабінету 
Міністрів України, зобов’язала де-
легацію НАК «Нафтогаз України» на 
переговорах з ВАТ «Газпром» щодо 
укладення контракту купівлі-прода-
жу природного газу в 2009—2019 ро-
ках та контракту про обсяги та умови 
транзиту природного газу через те-
риторію України на період з 2009 по 
2019 рік при підписанні контракту 

купівлі-продажу природного газу 
в 2009—2019 роках для споживачів 
України керуватися умовами щодо 
закупівлі природного газу за пря-
мим контрактом з ВАТ «Газпром», за 
формулою ціни, що містить складові 
базові нафтопродукти, які викорис-
товуються в європейських країнах 
(мазут, газойль), передбачивши у 
2009 році знижку в розмірі 20% від 
базового рівня ціни на газ, що визна-
чається за підсумками домовленос-
тей прем’єр-міністрів України та РФ 
17.01.2009 в розмірі $450 за 1 тис. м3; 

передбачити в контракті про обсяги 
та умови транзиту природного газу 
через територію України на пері-
од з 2009 по 2019 рік ставку плати 
за послуги з транзиту в 2009 ро-
ці в розмірі $1,7 за 1 тис. м3 на 100 км 
відстані, а формування ставки плати 
за послуги з транзиту з 2010 року 
на базі формули, яка буде відшко-
дову вати НАК «Нафтогаз Укра-
їни» всі експлуатаційні витрати, 
пов’язані з транзитом природного 
газу, повну вартість паливного газу, 
амортизацію вартості ГТС, що ви-
користовується для транзиту згідно зі 
справедливої ринкової вартістю ГТС, 
а також вартість капіталу, розрахова-
ної на базі реальної ставки вартості 
капіталу НАК «Нафтогаз України» та 
справедливої ринкової вартості ГТС, 
що використовується для транзиту. 
Зазначена формула повинна передба-
чати індексацію всіх зазначених вище 
елементів згідно з актуальними ринко-
вими умовами; придбати до ... 2009 ро-
ку у ВАТ «Газпром» право вимоги 
на природний газ в обсязі не менше 
10,345 млрд м3 загальною вартістю 
$1,6 млрд, який належить компанії 
«Росукренерго АГ» та знаходиться в 
ПСГ України. Оплату здійснити за ра-
хунок коштів, отриманих як аванс за 
послуги в 2009 році за контрактом про 
обсяги та умови транзиту природного 
газу через територію України на період 
з 2009 по 2019 рік. 

Протоколом огляду документа від 
18.04.2011 стверджується, що проведе-
ним оглядом документа «Директиви 

делегації НАК «Нафтогаз України» 
на переговори з ВАТ «Газпром» щодо 
укладання контракту купівлі-продажу 
природного газу в 2009—2019 роках 
та контракту про обсяги та умови 
транзиту природного газу через те-
риторію України на період з 2009 по 
2019 роки» встановлено, що документ 
виконано на двох аркушах паперу 
білого кольору формату А4. Безпо-
середньо текст документа виконаний 
за допомогою друкуючого пристрою 
барвником чорного кольору. У право-
му верхньому кутку першого аркуша 
міститься гриф затвердження, який 
складається з надпису друкованим 
текстом «ЗАТВЕРДЖЕНО Прем’єр-
міністр Особа 13», рукописного під-
пису від імені Особи 13 та дати «від 
19 січня 2009 р.», в якій число та назву 
місяця виконано рукописним текстом. 
Підпис виконано барвником чорного 
кольору, а рукописну частину дати — 
барвником синьо-фіолетового кольо-
ру. Підпис від імені Особи 13 засвідчено 
відтиском гербової печатки «КАБІНЕТ 
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ», виконаною 
барвником синього кольору. Нижче 
містяться назва та текст документа. 
У другому абзаці другого аркуша до-
кумента міститься незаповнена дата: 
(«… придбати до ... 2009 року…»). У 
нижній частині другого аркуша після 
тексту документа міститься рукопис-
ний підпис, виконаний барвником 
синьо-фіолетового кольору. 

Сторона захисту в ході судового 
розгляду справи та в судових дебатах 
звернулася до суду з заявою та клопо-
танням про визнання названого до-
кумента та протоколу недопустимими 
доказами у справі, посилаючись при 
цьому на показання свідка Особи 56 
та те, що в постанові про приєднання 
до кримінальної справи документів 
від 18.04.2011 зазначено дату огляду 
документа 17.04.2011. 

Враховуючи, що досліджені судом 
матеріали справи підтверджують 
отримання та приєднання до мате-
ріалів справи документа «Директиви 
делегації НАК «Нафтогаз України» 
на переговори з ВАТ «Газпром» щодо 
укладання контракту купівлі-продажу 
природного газу в 2009—2019 роках та 
контракту про обсяги та умови тран-
зиту природного газу через територію 
України на період з 2009 по 2019 роки» 
належною особою в спосіб, передбаче-
ний КПК України, суд приходить до 
висновку про безпідставність доводів 
сторони захисту щодо недопустимості 
вказаних доказів. 

Висновком експертів №3616/11-
11/3617/11-13 від 20.04.2011 за резуль-
татами проведення комплексної тех-
ніко-криміналістичної експертизи з 

фото таблицями підтверджується, 
що: 

— підпис від імені Особи 13 у графі 
«Затверджено Прем’єр-міністр Украї-
ни Особа 13» в документі «Директиви 
делегації НАК «Нафтогаз України» 
на переговори з ВАТ «Газпром» щодо 
укладання контракту купівлі-продажу 
природного газу в 2009—2019 роках та 
контракту про обсяги та умови тран-
зиту природного газу через територію 
України на період з 2009 по 2019 ро-
ки» від 19.01.2009 виконаний саме Осо-
бою 13; 

— підпис від імені Особи 57 під 
текстом другої сторінки в документі 
«Директиви делегації НАК «Нафто-
газ України» на переговори з ВАТ 
«Газпром» щодо укладання контрак-
ту купівлі-продажу природного газу 
в 2009—2019 роках та контракту про 
обсяги та умови транзиту природ-
ного газу через територію України 
на період з 2009 по 2019 роки» від 
19.01.2009 виконаний самим Осо-
бою 57; 

— у документі «Директиви деле-
гації НАК «Нафтогаз України» на 
переговори з ВАТ «Газпром» щодо 
укладання контракту купівлі-продажу 
природного газу в 2009—2019 роках та 
контракту про обсяги та умови тран-
зиту природного газу через терито-
рію України на період з 2009 по 2019 
роки» від 19.01.2009: підпис від імені 
Особи 13 виконаний водорозчинним 
чорнилом ручки; запис дати «19 січня» 
виконаний пастою кулькової ручки; 
відтиск гербової печатки з текстом 
«КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ» 
нанесений штемпельною фарбою за 
допомогою печатки, рельєфне кліше 
якої виготовлене з використанням 
набору знаків стандартного шрифту; 
відтиск гербової печатки з текстом 
«КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ» на-
несений печаткою Кабінету Міністрів 
України, експериментальні зразки від-
тисків якої надані для порівняльного 
дослідження; спочатку надрукований 
текст, потім виконаний підпис від іме-
ні Особи 13, поверх тексту та підпису 
нанесений відтиск гербової печатки 
з текстом «КАБІНЕТ МІНІСТРІВ 
УКРАЇНИ»; підпис від імені Особи 57 
на другому аркуші виконаний гелевим 
чорнилом кулькової ручки. 

Сторона захисту в ході судового 
розгляду справи та в судових дебатах 
звернулась до суду з заявою та клопо-
танням про визнання названого ви-
сновку експертів недопустимим дока-
зом у справі, посилаючись при цьому 
на показання свідка Особи 56 та те, що 
згідно з постановою про призначення 
техніко-криміналістичної експертизи 
документа від 19.04.2011 прокурор, 
розглянувши матеріали криміналь-
ної справи №49-3151, призначив екс-
пертизу в іншій кримінальній справі 
№49-3063. 

Окрім того, захисники посилають-
ся на те, що експертиза надійшла на 
виконання 19.04.2011, а була проведе-
на вже 20.04.2011, а також уважають 
висновок експертів передчасним та 
недостатньо обгрунтованим. 

Між тим у постанові про при-
значення техніко-криміналістичної 
експертизи документа від 19.04.2011 
містяться дані, які свідчать про те, що 
прокурор, призначаючи експертизу в 
справі, дослідив матеріали криміналь-
ної справи №49-3151 та призначив екс-
пертизу саме в справі №49-3151, а тому 
суд приходить до висновку, що твер-
дження захисника щодо невідповід-
ності номера справи в постанові про 
призначення експертизи є завідомо 
неправдивим посиланням на фактичні 
обставини справи. 

Досліджені судом постанова про 
призначення техніко-криміналіс-
тичної експертизи документа від 
19.04.2011 та висновок експертів 
№3616/11-11/3617/11-13 від 20.04.2011 
в сукупності з іншими матеріалами 
справи прямо підтверджують, що 
вказана експертиза була призначена 
з дотриманням вимог КПК Украї-
ни та містить чіткі, категоричні ви-
снов ки на поставлені питання, а 
тому суд уважає висновок експертів 
№3616/11-11/3617/11-13 від 20.04.2011 
допустимим доказом у справі, який 
не потребує додаткових досліджень. 

Документом — контрактом від 
19.01.2009 №КП купівлі-продажу 
природного газу в 2009—2019 роках, 
в якому містяться дані, що свідчать 
про зазначення в контракті формуль-
ної ціни на природний газ з ураху-
ванням вартості мазуту та газойлю 
із зазначенням базової ціни на газ 
у розмірі $450 за 1 тис. м3, що від-
повідає положенням, закріпленим в 
директивах делегації НАК «Нафтогаз 
України» на переговори з ВАТ «Газ-
пром» щодо укладання контракту 
купівлі-продажу природного газу в 
2009—2019 роках та контракту про 
обсяги та умови транзиту природ-
ного газу через територію України на 
період з 2009 по 2019 рік, затвердже-
них одноособово Прем’єр-міністром 
України Особою 13 19.01.2009. 

Документом — контрактом від 
19.01.2009 №ТКГУ про обсяги та умо-
ви транзиту природного газу через 
територію України на період з 2009 по 
2019 рік, в якому містяться дані, що 
свідчать про те, що в контракті перед-

бачено збереження у 2009 році ставки 
плати за послуги з транзиту у розмірі 
$1,7 за 1 тис. м3 на 100 км відстані, що 
відповідає положенням, закріпленим 
в директивах делегації НАК «Наф-
тогаз України» на переговори з ВАТ 
«Газпром» щодо укладання контрак-
ту купівлі-продажу природного газу 
в 2009—2019 роках та контракту про 
обсяги та умови транзиту природного 
газу через територію України на період 
з 2009 по 2019 рік, затверджених одно-
особово Прем’єр-міністром України 
Особою 13 19.01.2009. 

«Проверкой установлено, что заключение контракта 
от 19.01.2009 привело к увеличению расходов на природный газ 
для учреждений и организаций, которые финансируются 
из государственного и местных бюджетов, на 941 млн грн.».

«НАК «Нафтогаз України» понес дополнительные 
расходы на производственно-технологический 
газ, которые члены рабочей группы юридически 
квалифицировали как убытки в размере $194,6 млн».
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Документом — стенограмою за-
сідання Кабінету Міністрів України 
від 19.01.2009, яке проходило під го-
ловуванням Першого віце-прем’єр-
міністра України Особою 16, який 
містить дані про те, що другим на за-
сіданні КМ України 19.01.2009 розгля-
далось питання зовнішньоекономічної 
діяльності НАК «Нафтогаз України». 
Під час проведення засідання Уряду  
Особа 16 наголошував на необхідності 
підтримати директиви делегації НАК 
«Нафтогаз України» на переговори з 
ВАТ «Газпром» щодо укладання контр-
акту купівлі-продажу природного газу 
в 2009—2019 роках та контракту про 
обсяги та умови транзиту природного 
газу через територію України на період 
з 2009 по 2019 рік. 

Сторона захисту в ході судового 
розгляду справи та в судових де-
батах звернулась до суду з заявою 
та клопотанням про визнання до-
кумента — стенограми засідання 
Кабінет у Міністрів Укра їни від 

19.01.2009 недопустимим доказом, 
посилаючись при цьому на те, що 
цей документ було вилучено згідно 
з постановою про проведення виїм-
ки від 14.04.2011, винесеної старшим 
слідчим в особливо важливих спра-
вах Генеральної прокуратури Украї-
ни Особи 58, яка, на думку захисту, 
є незаконною, оскільки не містить 
обгрунтування необхідності виїмки 
всіх перерахованих в ній документів. 

Суд, дослідивши постанову про 
проведення виїмки від 14.04.2011 та до-
кумент — стенограму засідання Кабі-
нету Міністрів України від 19.01.2009, 
приходить до висновку про те, що 
доводи сторони захисту щодо неза-
конності вказаної постанови та недо-
пустимості зазначеного документа як 
належного доказу у справі є надума-
ними та такими, що не грунтуються на 
фактичних обставинах справи. 

Так, постанова старшого слідчого 
в особливо важливих справах Гене-
ральної прокуратури України про про-
ведення виїмки від 14.04.2011 в повній 
мірі відповідає вимогам стст.130, 178 
КПК України — в ній зазначено місце 
і час її складання, посада особи, що ви-
несла постанову, її прізвище, зазначена 
справа, в якій провадилось слідство і 
обгрунтування прийнятого рішення, 
а також стаття КПК України, на під-
ставі якої старший слідчий в особливо 
важливих справах Генеральної про-
куратури України прийняв рішення. 

Документом — стенограмою за-
сідання Кабінету Міністрів України 
від 21.01.2009, вилученим згідно з про-
токолом виїмки від 21.04.2011, який 
містить дані про те, що засідання КМ 
21.01.2009 проходило під головуван-
ням Прем’єр-міністра України Осо-
би 13, яка доповіла про результати ро-
бочого візиту Прем’єр-міністра Украї-
ни до РФ 17—20.01.2009, без надання 
членам Уряду самих контрактів та 
розрахунків. 

Доводи сторони захисту щодо 
визнання документа — стенограми 
засідання Кабінету Міністрів від 
21.01.2009 є аналогічними доводам 
заяв захисту щодо визнання недопус-
тимим доказом документа — стеногра-
ми засідання Кабінету Міністрів від 
19.01.2009 та мотивовані посиланням 
на незаконність постанови слідчого 
про проведення виїмки від 14.04.2011, 
що в повній мірі спростовано в ході 
судового розгляду. 

Документом — порядком ден-
ним засідання Кабінету Міністрів 
від 19.01.2009, вилученим згідно з 
протоколом проведення виїмки від 
29.04.2011, який містить дані про те, 
що на засіданні КМ України 19.01.2009 
планувалось прийняти розпоряджен-
ня Кабінету Міністрів з питань зов-
нішньоекономічної діяльності НАК 
«Нафтогаз України». 

Документом — проектом розпо-
рядження Кабінету Міністрів Украї-
ни «Питання зовнішньоекономічної 
діяльності НАК «Нафтогаз України», 
вилученим згідно з протоколом про-
ведення виїмки від 29.04.2011, який 
містить дані про те, що на засіданні 
КМ України 19.01.2009 планувало-
ся затвердити розпорядженням КМ 
України «Питання зовнішньоеконо-
мічної діяльності НАК «Нафтогаз 
України» директиви делегації НАК 
«Нафтогаз України» на переговори з 
ВАТ «Газпром» щодо укладання контр-
акту купівлі-продажу природного газу 
в 2009—2019 роках та контракту про 
обсяги та умови транзиту природного 
газу через територію України на період 
з 2009 по 2019 рік. 

Протоколом огляду від 28.04.2011 
стенограм засідання Уряду від 19 та 
21.01.2009, протоколів №№3—4 за-
сідання Кабінету Міністрів України 
від 19 та 21.01.2009 та інших докумен-
тів, які були вилучені під час виїмки 
21.04.2011 з департаменту забезпечен-
ня діловодства, контролю та роботи 
із зверненнями секретаріату Кабінету 
Міністрів, який містить детальний 
опис вилучених документів. 

Суд вважає безпідставними та та-
кими, що не відповідають фактичним 
обставинам справи доводи сторони 
захисту щодо неналежності вказаних 
доказів, які обгрунтовані посиланням 
на те, що під час огляду 28.04.2011 
мог ли бути оглянуті лише завірені 
копії стенограм засідань Кабінету 

Міністрів України від 19 та 21.01.2011 
та завірена копія Регламенту прове-
дення засідання Кабінету Міністрів 
від 21.01.2009, але не оригінали цих 
документів, оскільки оглянуті доку-
менти містяться в матеріалах справи, 
а їх дослідження судом повністю під-
тверджує правильність унесених у 
протокол огляду від 28.04.2011 даних. 

Протоколом, датованим 31.04.2011, 
огляду документів, що готувалися до 
засідання Кабінету Міністрів Украї-
ни 19.01.2009, які були вилучені під 
час виїмки 29.04.2011 в департаменті 
забезпечення діловодства, контролю 
та роботи із зверненнями громадян 
секретаріату Кабінету Міністрів, який 
містить дані про те, що вилучені до-
кументи поміщені в обкладинку з 
цупкого паперу з написами «Кабінет 
Міністрів України, протокол №3, засі-
дання Кабінету Міністрів України від 
19 січня 2009 року» та прошиті. Про-
токол містить дані про те, що документ 
«Порядок денний засідання КМ від 

19.01.2009» віддрукований на аркуші 
білого паперу формату А4. Оглядом да-
ного документа встановлено, що дру-
гим питанням, яке внесено до порядку 
денного засідання Кабінету Міністрів 
від 19.01.2009 значиться «питання 
зовнішньоекономічної діяльності 
НАК «Нафтогаз України» (проект 
розпорядження Кабінету Міністрів). 
Доповідач  Особа 16 — Перший віце-
прем’єр-міністр». Протокол мітить 
дані про те, що проект розпорядження 
КМ «Питання зовнішньоекономічної 
діяльності НАК «Нафтогаз України» 
віддруковано на аркуші паперу фор-
мату А4. У верхньому правому кутку 
наявний рукописний текст «пункт 2» 
та віддрукований текст «для службо-
вого користування прим. №1». Зміст 
резолютивної частини цього докумен-
та наступний: «Затвердити директиви 
делегації НАК «Нафтогаз України» 
на переговори з ВАТ «Газпром» щодо 
укладення контракту купівлі-продажу 
природного газу в 2009—2019 роках 
та контракту про обсяги та умови 
транзиту природного газу територією 
України на період з 2009 по 2019 рік 
(додається до оригіналу). У завершаль-
ній частині проекту документа напис 
«Прем’єр-міністр України Особа 13». 
Підпис відсутній. 

Сторона захисту в ході судового 
розгляду справи та в судових дебатах 
звернулась до суду з заявою та кло-
потанням про визнання протоколу, 
датованого 31.04.2011, огляду доку-
ментів, що готувалися до засідання 
Кабінету Міністрів 19.01.2009, які були 
вилучені під час виїмки 29.04.2011 у де-
партаменті забезпечення діловодства, 
контролю та роботи із зверненнями 
громадян секретаріату Кабінету Міні-
стрів недопустимим доказом у справі, 
посилаючись при цьому виключно на 
те, що протокол датований 31.04.2011, 
тобто неіснуючою датою. З названих 
підстав сторона захисту просить ви-
знати недопустимими доказами до-
кумент — порядок денний засідання 
Кабінету Міністрів від 19.01.2009 та 
документ — проект розпорядження 
Кабінету Міністрів «Питання зовніш-
ньоекономічної діяльності НАК «Наф-
тогаз України». 

Суд, вивчивши названий прото-
кол огляду документів, що готували-
ся до засідання Кабінету Міністрів 
19.01.2009, датований 31.04.2011, в 
сукупності з іншими матеріалами 
справи, приходить до висновку про 
те, що помилкове зазначення в ньому 
дати 31.04.2011 є явною опискою, яка 
не може свідчити про недопустимість 
фактичних даних, що містяться в 
протоколі та документах, як доказів 
у справі. 

Документом — довідкою (проміж-
ною) комісійної перевірки з окремих 
питань фінансово-господарської ді-
яльності ПАТ «Національна акціо-
нерна компанія «Нафтогаз України» 
за період з 1.01.2008 по 31.12.2010, яка 
містить дані, які свідчать про те, що 
підписання контракту на поставку 
газу між ВАТ «Газпром» та НАК «Наф-
тогаз України» від 19.01.2009 №КП та 
контракту про обсяги та умови тран-
зиту природного газу через терито-
рію України на період з 2009 по 2019 
рік від 19.01.2009 №ТКГУ всупереч 
умовам Угоди між Кабінетом Міні-
стрів України і Урядом Російської 
Федерації про додаткові заходи щодо 
забезпечення транзиту російського 
природного газу по території України 
від 4.10.2001 (ратифікована згідно із 
законом від 15.11.2001 №2707-ІІІ), яка 
є невід’ємною частиною законодавства 
України, збільшило ціну природного 
газу імпортованого походження на 
$53,48 (на 29,8%) за 1 тис. м3. Як наслі-
док, збільшено витрати на придбання 
імпортованого природного газу для 
виробничо-технологічних потреб в 
обсязі 3,639 млрд м3 на суму $194,6 
млн, або 1515 млн грн.), що призвело 
до втрати активів та нанесення збитків 
НАК «Нафтогаз України» на відповід-
ну суму. 

Сторона захисту в ході судового 
розгляду справи та в судових деба-
тах звернулася до суду із заявою та 
клопотанням про визнання довідки 
(проміжної) фінансово-господарської 
діяльності ПАТ «Національна акціо-
нерна компанія «Нафтогаз України» 
за період з 1.01.2008 по 31.12.2010 не-

допустимим доказом у справі, посила-
ючись при цьому на те, що перевірка 
проводилася та оформлялася не у 
відповідності до норм чинного зако-
нодавства; перевірка проводилась не 
встановленими слідством особами; 
результати перевірки оформлені не 
у встановленому законом порядку; 
висновки перевірки не відповідають 
дійсності та свідомо витлумачені на 
користь обвинувачення. 

З такими доводами сторони захис-
ту суд погодитися не може. 

Так, доводи захисників про про-
ведення перевірки не встановленими 
слідством особами є припущенням, 
яке повністю спростовано в ході су-
дового слідства, зокрема показаннями 
свідків Особи 41, Особи 44, Особи 39, 
Особи 45, Особи 46. 

Посилання сторони захисту на 
недодержання форми оформлення 
результатів проведеної перевірки є 
безпідставним, оскільки згідно з ви-
могами постанови Кабінету Міністрів 

«Про затвердження Порядку прове-
дення перевірки робочими групами 
центральних органів виконавчої вла-
ди» №886 від 30.06.2006 результати 
виконання завдань, визначених у ро-
бочому плані перевірки робочими гру-
пами центральних органів виконавчої 
влади та їх територіальних органів 
фінансово-господарської діяльності 
центральних та місцевих органів вико-
навчої влади, а також суб’єктів госпо-
дарювання державного сектору еконо-
міки за рішенням Кабінету Міністрів, 
дорученням Прем’єр-міністра України 
оформлюються окремою довідкою. 

Висновком судово-економічної 
експертизи №3573/11-19 від 21.04.2011 
нормативно та документально під-
тверджено зазначену у довідці (про-
міжній) фінансово-господарської 
діяльності ПАТ «Національна акціо-
нерна компанія «Нафтогаз України» за 
період з 1.01.2008 по 31.12.2010 втрату 
активів та нанесення збитків НАК 
«Нафтогаз України» в розмірі $194,6 млн, 
за умови підписання контракту №КП 
від 19.01.2009 між ВАТ «Газпром» та 
НАК «Нафтогаз України» на поставку 
газу у 2009—2019 роках та контракту 
про обсяги і умови транзиту природ-
ного газу через територію України на 
період 2009—2019 років від 19.01.2009 
№ТКГУ всупереч умовам Угоди між 
Кабінетом Міністрів України і Урядом 
Російської Федерації про додаткові 
заходи щодо забезпечення транзиту 
природного газу по території Украї-
ни від 4.10.2001 (ратифікована згідно 
із законом від 15.11.2001 №2797-ІІІ), у 
зв’язку з чим плата за 1 тис. м3 при-
родного газу збільшилась на $53,48, а 
ставка плати за транзит залишилась у 
2009 році проти 2008 року незмінною 
та склала $1,7 за 1 тис. м3 на кожні 100 км 
відстані, нормативно та документаль-
но підтверджуються. 

Суд вважає за можливе прийня-
ти даний доказ як допустимий, без 
проведення додаткових досліджень, 

оскільки висновки судово-економіч-
ної експертизи містять прямі, катего-
ричні висновки, які повністю узгоджу-
ються з іншими дослідженими судом 
доказами. 

Документом — загальною довідкою 
комісійної перевірки окремих питань 
фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «Національна акціонерна ком-
панія «Нафтогаз України» за період 
з 1.01.2008 по 31.12.2010, яка містить 
дані, що підтверджують такі обстави-
ни, що мають значення для правиль-
ного вирішення справи: ціна природ-
ного газу в 2009 році порівняно з 2008 
роком зросла на $53,48 за 1 тис. м3, або 
на 29,8% (з $179,5 за 1 тис. м3 у 2008 
році до $232 за 1 тис. м3 у 2009 році) та 
у 2010 році порівняно з 2008 роком на 
$77,19 за 1 тис. м3, або на 43% ( з $179,5 за 
1 тис. м3 у 2008 році до $256,69 за 1 тис. м3 
у 2009 році); ставка плати за транзит 
залишилась у 2009 році проти 2008 
року незмінною та становила $1,7 за 
1 тис. м3 на 100 км відстані; також 
у 2009 році при незмінній ставці за 
транзит ціна закупки газу на ВТВ 
(3,639 млрд м3) зросла на 29,8%, що 
збільшило витратну складову по 
транзитній роботі на $194,6 млн 
за 1 тис. м3; витрати на закупівлю 
26,8 млрд м3 природного газу для по-
треб споживачів України у 2009 році 
проти 2008 року зросли на $1434,7 млн, 
а у 2010 році на $2815,5 млн у зв’язку 
зі зміною ціни на імпортований при-
родний газ із твердої на формульну. 
Згідно з висновком даних довідки, 
підписання контракту про обсяги 
та умови транзиту природного газу 
через територію України на період з 
2009 по 2019 рік від 19.01.2009 №ТКГУ 
всупереч умовам Угоди між Кабінетом 
Міністрів України і Урядом Російської 
Федерації про додаткові заходи щодо 
забезпечення транзиту російського 
природного газу по території України 
від 4.10.2001, яка є невід’ємною части-

ною законодавства України, у 2009 ро-
ці при незмінній ставці за транзит 
($1,7) ціна закупівлі природного газу 
на виробничо-технологічні витрати в 
обсязі 3,639 млрд м3 зросла на 29,8%. 
Як наслідок, збільшено витрати на 
придбання імпортованого природного 
газу для виробничо-технологічних по-
треб у 2009 році в обсязі 3,639 млрд м3 
на суму $194,6 млн, або 1515 млн грн. 
Однак, виходячи з фактичного розпо-
ділу імпортованого природного газу, 
що включав в себе господарську опе-
рацію з незаконного оприбуткування 
природного газу в обсязі 11 млрд м3, 
НАК «Нафтогаз України» фактичні 
збитки від реалізації природного газу 
на ВТВ за 2009 рік становили 783,7 
млн грн. (середньозважена собівар-
тість від 999,73 до 1595,25 грн. за 1 тис. 
м3 при ці ні його реалізації від 1223 до 
1382,15 грн. за 1 тис. м3). Крім того, 
збільшення середньозваженої ціни 
імпортованого природного газу відпо-
відно до контракту від 19.01.2009 №КП 
купівлі-продажу природного газу 
протягом 2009—2019 років з $179,5 за 
1 тис. м3 у 2008 році до $232,98 у 2009 
році та $256,69 у 2010 році призвело 
до збільшення вартості природного 
газу для установ та організацій, що 
фінансуються з державного і місцевих 
бюджетів на 941 млн грн. (у 2009 році — 
на 357 млн грн.; у 2010 році — на 584 
млн грн.). Водночас НАК «Нафтогаз 
України» завдано збиток у сумі 20632,3 
млн грн. внаслідок передачі імпорто-
ваного природного газу компанії «Рос-
укренерго АГ» на виконання другого 
окремого (проміжного) арбітражного 
рішення від 8.06.2010. Компанією від 
реалізації імпортованого природного 
газу підприємствам теплоенергетики 
у 2009 та 2010 роках отримано збитки в 
сумі 9469,3 млн грн. (у 2009-му — 2359,7 
млн грн., у 2010-му —7109,6 млн грн.). 

Доводи сторони захисту про не-
допустимість доказу — загальної 
довідки комісійної перевірки окре-
мих питань фінансово-господар-
ської діяльності ПАТ «Національна 
акціонерна компані я «Нафтогаз 
України» за період з 1.01.2008 по 
31.12.2010 є аналогічними доводам 
заяви про визнання недопустимим 
доказу — довідки (проміжної) комі-
сійної перевірки з окремих питань 
фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «Національна акціонерна ком-
панія «Нафтогаз України» за період з 
1.01.2008 по 31.12.2010 та в повній мірі 
спростовані в ході судового слідства. 

Висновком судово-економічної 
експертизи від 12.05.2011 №4049/11-19 
підтверджено зазначене в висновках 
загальної довідки фінансово-гос-
подарської діяльності ПАТ «Націо-
нальна акціонерна компанія «Наф-
тогаз Украї ни» за період з 1.01.2008 
по 31.12.2010 щодо втрати активів та 
нанесення збитків НАК «Нафтогаз 
України» за умови підписання контр-
актів між ВАТ «Газпром» та НАК 
«Нафтогаз Украї ни»: від 19.01.2009 
купівлі-продажу природного газу 
у 2009—2019 роках та від 19.01.2009 
про обсяги й умови транзиту природ-
ного газу через територію України 
на період 2009—2019 ро ків усупер-
еч умовам Угоди між KM України 
і Урядом РФ про додаткові заходи 
щодо забезпечення транзиту при-
родного газу по території України 
від 4.10.2001 (ратифікована згідно із 

законом від 15.11.2001 №2797-ІІІ), у 
зв’язку з чим плата за 1 тис. м3 при-
родного газу збільшилася на $53,48, а 
ставка плати за транзит залишилась 
у 2009 році проти 2008 року незмін-
ною та становила $1,7 за 1 тис. м3 на 
100 км відстані, нормативно та до-
кументально підтверджується в сумі 
$194625386,70, яка розрахована, ви-
ходячи із середньозваженої ціни, що 
призвело до збитків на вказану суму, 
або 1516365234,94 грн. Також нор-
мативно та документально підтвер-
джено висновок про те, що списання 
природного газу за середньозваже-
ною собівартістю, у зв’язку з чим со-
бівартість від реалізації природного 
газу на ВТВ за 2009 рік перевищила 
виручку від його реалізації на суму 
783,7 млн грн. 

Суд уважає за можливе прийняти 
даний доказ як допустимий без прове-
дення додаткових досліджень, оскіль-
ки висновки судово-економічної екс-
пертизи містять прямі, категоричні 
висновки, які повністю узгоджуються 
з іншими дослідженими судом до-
казами. 

Меморандумом між Урядом РФ 
і Кабінетом Міністрів України про 
співробітництво у газовій сфері, під-
писаним 2.10.2008 прем’єр-міністрами 
РФ та України щодо поетапного, про-
тягом 3 років переходу до ринкових, 
економічно обгрунтованих і взаємо-
узгоджених цін на імпортований при-
родний газ для споживачів України і 
тарифи на транзит газу через терито-
рію України. 

Директивами делегації України на 
чолі з Прем’єр-міністром України Осо-
бою 13 на переговори в ході робочого 
візиту до РФ, затвердженими указом 
Президента України від 19.02.2008 
№140-6т/2008, директивами на перего-
вори під час робочого візиту Прем’єр-
міністра України до РФ, затвердже-
ними указом Президента України від 

1.10.2008 №889/2008, якими перед-
бачалося формування прогнозованої 
та прозорої ціни на природний газ, 
що постачається в Україну з території 
РФ, а також формування тарифів на 
транзит і зберігання природного газу 
на території України, включаючи необ-
хідність взаємної ув’язки цін на при-
родний газ та тарифів на його транзит 
та збереження. 

Суд вважає необгрунтованими 
твердження сторони захисту про те, 
що для визнання названих директив, 
затверджених указами Президента 
України, належними доказами у справі 
необхідним є надання завірених копій 
указів Президента з додатками. 

Так, згідно з вимогами ст.3 указу 
Президента України «Про порядок 
офіційного оприлюднення норма-
тивно-правових актів та набрання 
ними чинності» №503/97 від 10.06.97 
громадяни, державні органи, підпри-
ємства, установи, організації під час 
здійснення своїх прав і обов’язків по-
винні застосовувати закони, інші акти 
Верховної Ради, акти Президента і Ка-
бінету Міністрів України, опублікова-
ні в офіційних друкованих виданнях 
або одержані у встановленому порядку 
від органу, який їх видав. 

Статтею 7 указу Президента Украї-
ни №503/97 від 10.06.97 передбачено, 
що акти Верховної Ради, Президен-
та, Кабінету Міністрів України, які 
не мають загального значення чи 
нормативного характеру, можуть 
не публікуватися за рішенням від-
повідного органу. Ці акти та акти з 
обмежувальними грифами офіційно 
оприлюднюються шляхом надіслання 
відповідним державним органам та 
органам місцевого самоврядування 
і доведення ними до відома підпри-
ємств, установ, організацій та осіб, 
на яких поширюється їх чинність. 
Неопубліковані акти Верховної Ради 
і Президента України набирають чин-
ності з моменту одержання їх держав-
ними органами або органами місцево-
го самоврядування, якщо органом, що 
їх видав, не встановлено інший строк 
набрання ними чинності. 

Враховуючи, що копії указів Прези-
дента України від 1.10.2008 №889/2008 
та від 19.02.2008 №140-6т/2008 з додат-
ками надійшли до органу, що прово-
див досудове слідство, з Адміністрації 
Президента, суд вважає вказані докази 
належними і допустимими. 

Суд критично сприймає доводи 
сторони захисту про те, що доказами, 
що виправдовують Особу 13, є лист 
Міністерства юстиції України від 
7.04.2001, лист заступника Генераль-
ного прокурора від 18.06.2010, лист від 
15.05.2011 за підписом Генерального 
прокурора Особи 63 на адресу Адмі-
ністрації Президента України, лист 
КРУ від 26.07.2010 №05-17/793, стено-
грама засідання Кабінету Міністрів 
від 19.01.2009, стенограма засідання 
Кабінету Міністрів від 21.01.2009, ви-
сновок фахівців Інституту держави і 
права ім. В.М.Корецького НАН Украї-
ни, консолідована фінансова звітність 
НАК «Нафтогаз України» за міжна-
родними стандартами за 2009 рік за 
результатами аудиту ЗАТ «Ернст енд 
Янг Украудит», науково-консульта-
тивний висновок щодо кримінально-
правової оцінки дій окремих служ-
бових осіб, пов’язаних зі здійсненням 
митного оформлення природного газу 

обсягом 11 млрд м3 на підставі дого-
ворів, укладених 20.01.2009 між НАК 
«Наф тогаз України» та ВАТ «Газпром», 
підготовлений завідувачем кафедри 
кримінального права та криміно-
логії юридичного факультету Київ-
ського національного університету 
ім. Т.Шевченка, професором Осо-
бою 59, висновок №20/11 від 12.07.2011, 
складений ТОВ «Центр судових екс-
пертиз «Альтернатива», листи НАК 
«Нафтогаз України» щодо листування 
з Генеральною прокуратурою України 
та додатки до них, аналітична довід-
ка до звіту про виконання фінансо-
вого плану апарату НАК «Нафтогаз 
України», затвердженого постановою 
КМ України від 29.12.2009 №1431, на-
уково-консультативний висновок 
(попередній) завідувача кафедри кри-
мінального права та кримінології Ки-
ївського національного університету 
ім. Т.Шевченка, професора Особи 59 
з питань, що містяться в запиті при-
ватного адвоката Особи 3 від 23.08.2011 
щодо кримінально-правової оцінки 
дій Особи 13, пов’язаних із виданням 
19.01.2009 директив Прем’єр-міністра 
України, а також показаннями свідків 
Особи 55, Особи 36, Особи 56, Особи 53, 
Особи 60, Особи 61, Особи 16. 

У ході судового слідства судом 
перевірені пока за ння підс удної 
про те, що 19.01.2009 в м.Києві, на 
прохання голови HAK «Нафтогаз 
України» Особи 15, нею було видано 
окреме доручення міністру палива 
та енергетики України та як дода-
ток до нього затверджені директиви 
Прем’єр-міністра України делегації 
HAK «Наф тогаз України» на пере-
говори з ВАТ «Газпром» щодо укла-
дання контракту купівлі-продажу 
природного газу в 2009—2019 роках 
та твердження підсудної про те, 
що даний документ — окреме до-
ручення Прем’єр-міністра України 
міністру палива та енергетики Украї -

«Посредники, которые возникали между Украиной 
и Россией, возникали только по доброй воле России. 
Украина имела роль ведомого, а не ведущего».

«По мнению Президента Украины [В.А.Ющенко], 
подписанные контракты не соответствуют 
заключенному с российской стороной меморандуму и 
являются экономически невыгодными для Украины».
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ни з додаванням до нього директив 
Прем’єр-міністра України делегації 
HAK «Нафтогаз України» — не є пра-
вовстановлюючим документом, цей 
документ не є нормативно-правовим 
актом, а має статус розпорядчого до-
кумента Прем’єр-міністра, в якому 
інтегрована правова воля, викладена в 
інших правових документах, які були 
прийняті задовго до 19.01.2009. 

Так, допитаний у судовому засі-
данні свідок Особи 18, який станом 
на січень 2009 року працював на по-
саді міністра палива та енергетики 
України, дав показання про те, що 
після квітня 2008 року НАК «Нафто-
газ України» почав переговори щодо 
укладення контрактів з постачання 
природного газу на 2009 рік. Причому 
НАК «Нафтогаз України» і Міністер-
ство палива та енергетики керували-
ся відповідним указом Президента, 
який зобов’язував перейти на прямі 
договірні відносини без посередників 
і укласти контракт. Упродовж 2008 
року відбувалися відповідні пере-
говори. Питання обговорювалися на 
відповідних комісіях з питань співро-
бітництва України з Росією, які очо-
лювали прем’єр-міністри, там також 
давались відповідні доручення щодо 
проблеми прямих контрактів на 2009 
рік між НАК «Нафтогаз України» та 
«Газпром». У жовтні 2008 року був 
підписаний відповідний меморандум 
між прем’єр-міністрами України та 
Росії, який зобов’язував укласти окре-
мі контракти до 30.10.2008. На жаль, з 
вини російської сторони не відбулося 
укладання таких контрактів, тому що 
не була узгоджена ціна на закупівлю 
газу. Російська сторона вимагала за-
лишити без змін ставку на транзит 
російського газу. До листопада 2008 
року контракт не був укладений, 
оскільки НАК «Нафтогаз України» не 
міг домовитися з «Газпром». З 1.01.2009 
було припинено постачання газу для 
України, при цьому Росія декларувала, 
що вона забезпечує постачання газу. 
З 7.01.2009 було повністю припинено 
поставка газу в Україну російською 
стороною, в тому числі й для євро-
пейських споживачів, і українська 
газотранспортна система знаходила-
ся не в нормативному режимі, вона 
працювала на реверс. У таких умовах 
вводилися жорсткі обмеження спожи-
вання газу споживачами. Ці жорсткі 
обмеження вводилися з 1.01.2009. Спо-

чатку обмеження вводилося для спо-
живачів платників газу, а потім ці об-
меження вводилися для підприємств. 
Ситуація була досить загрозлива, і 
будь-які різкі зміни могли привести до 
того, що могли б втратити споживання 
газу споживачами сходу. У цих умовах 
були здійснені візити на переговори 
до РФ з Прем’єр-міністром Особою 20. 
З 2.01.2009 він за дорученням Пре-
зидента України інформував пред-
ставників трьох європейських країн, 
у першу чергу Прем’єр-міністра Чехії, 
яка тоді головувала в Євросоюзі, щодо 
дії російської сторони і запевнював 
представників Євросоюзу, що Україна 
дуже чітко виконує і буде виконувати 
свої зобов’язання, щодо транзиту газу 
в європейські країни. Представники 
Євросоюзу на неофіційному рівні 
сприймали і розуміли нас, але на офі-
ційному рівні ми не отримували тієї 
підтримки, яку ми мали мати, тому що 
вони вимагали, якнайскоріше домови-
тись з російською стороною. Фактично 
не вмішуючись в цей процес проси-
ли, щоб ми домовились з російською 
стороною і якнайскоріше відновили 
поставки газу, які вона припинила 
7.01.2009. Газотранспортна система 
працювала практично на стадії задо-
волення потреб споживачів. В таких 
умовах були розпочаті переговори в 
Москві. Російська сторона поставила 
досить жорсткі умови, щодо ціни на 
газ називалася цифра $450 з 1.01.2009. 
Російська сторона наполягала на не-
змінності ціни на транзит газу. Вна-
слідок домовленості прем’єр-міністрів 
України та Росії було досягнуто домов-
леності щодо укладання контракту на 
пряму поставку газу НАК «Нафтогаз 
України» без посередників. Були до-
сягнуті домовленості щодо скидки 
ціни на газ у розмірі 20% на 2009 рік, 
були досягнуті домовленості щодо 
отримання по спеціальній ціні газу. 
Було також досягнено домовленості 
щодо зміни ціни на транзит газу з 2010 
року, оскільки попередню ціну встано-
вили включно до 2010 року. Внаслідок 
цього відбулося підписання відпо-
відних контрактів керівниками НАК 
«Наф тогаз України» та «Газпром». 
Після цього було відновлено транзит 
газу як в Україну, так і до країн Європи. 

Свідок Особа 18 ствердив у судо-
вому засіданні, що він отримав від 
Прем’єр-міністра України Особи 13 
доручення щодо доведення до відома 
НАК «Нафтогаз України» директив 
делегації НАК «Нафтогаз України» 
на переговори з ВАТ «Газпром» щодо 
укладення контрактів купівлі-прода-
жу природного газу у 2009—2019 ро-
ках та контракти про обсяги та умови 
транзиту природного газу через тери-
торію України на період з 2009 року по 
2019 роки, також наданих йому Осо-
бою 13. Після ознайомлення з дирек-
тивами він їх завізував та, швидше за 
все, передав голові НАК «Нафтогаз 
України» Особі 15. Отримані дирек-
тиви сприйняв як доручення Прем’єр-

міністра України. 
У судовому засіданні Особа 18 по-

відомив, що знайшов у документах ко-
пію доручення, яке виписала Прем’єр-
міністр України Особа 13 та згадав 
про нього. Він не зміг пояснити суду, 
де саме знаходився або знаходиться 
оригінал доручення, копію якого він 
знайшов у своїх документах, та чи він 
особисто передав директиви голові 
НАК «Нафтогаз України»  Особа 15, чи 
останній самостійно взяв їх зі столу в 
залі переговорів. 

Показання, дані свідком Особою 18 
в частині щодо отримання від Прем’єр-
міністра України Особи 13 доручення 
щодо доведення до відома НАК «Наф-
тогаз України» директив щодо укла-
дення контрактів купівлі-продажу 
природного газу у 2009—2019 роках та 
контракту про обсяги та умови тран-
зиту природного газу через територію 
України на період з 2009 по 2019 рік та 
передачі директив голові НАК «Наф-
тогаз України» Особі 15 не відповіда-
ють свідченням, які Особа 18 давав 
на досудовому слідстві, є суперечли-
вими, грунтуються на припущеннях 
свідка та спростовуються сукупністю 
зібраних та досліджених в судовому 
засіданні доказів, зокрема послідов-
ними показаннями свідка Особи 15, 
який засвідчив, що директиви йому 
особисто передала Прем’єр-міністр 
України Особа 13, а тому суд ставить-
ся до показань свідка Особи 57 в цій 
частині критично. 

Допитаний в судовому засіданні 
свідок  Особа 16, який з грудня 2007 
року по березень 2010 року працю-
вав на посаді Першого віце-прем’єр-
міністра України, повідомив суду, що 
враховуючи кризову ситуацію з поста-
чанням газу до України та його тран-
зиту до країн Європи, Прем’єр-міністр 
України Особа 13 взяла відповідаль-
ність на себе і поїхала до Москви, де 
17—18.01.2009 провела переговори 
з Президентом і Прем’єр-міністром 
РФ. Ціна на газ $450 робила Україну 
фактично неконкурентоспроможною 
практично в усіх галузях економіки. 
Особа 13 під час переговорів, незва-
жаючи на незмінну позицію Росії, 
змогла переконати російську сторону 
в тому, щоб отримати 20% знижки на 
газ у 2009 році. Особа 13 змогла пере-
конати російську сторону продати 
Україні газ, який «Росукренерго» не 
спромоглося викупити. Російська 

сторона погодилася продати Україні 
цей газ за заниженими цінами, тобто 
за цінами минулих років. Таким чи-
ном, завдяки проведеним Особою 13 
переговорам Україна отримувала газ 
у 2009 році в середньому за ціною $232 
за 1 тис. м3. Повернувшись 18.01.2009 
пізно з Москви, Особа 13 повинна 
була виїжджати знову на переговори 
до Москви 19.01.2009 для підписання 
НАК «Нафтогаз України» відповід-
них угод. У зв’язку з тим, що часу у неї 
було обмаль і вона була змушена знову 
їхати до Москви, поки російська сто-
рона не відмовилася від тих знижок, 
які вони пообіцяли. Вона підготувала 
доручення НАК «Нафтогаз Україна» 
для підписання угод, з урахуванням 
своїх домовленостей, тобто, що було в 
цьому дорученні, яке вона оформила 
у вигляді директиви, це двадцяти від-
соткова знижка і, головне, $450 це була 
не фіксована, а формульна ціна. Саме 
таке доручення, оформлене у вигляді 
директив, Особа 13 підготувала для 
Міністерства палива та енергетики 
України Особи 57 і, відповідно, до НАК 
«Нафтогаз України» через міністра 
палива і енергетики. Він проводжав 
Особу 13 перед відльотом до Москви і 
Прем’єр-міністр доручила йому проін-
формувати Уряд про ті домовленості, 
які були досягнуті на її переговорах 
в Москві. 

Особа 13 просила його пояснити 
членам Кабінету Міністрів України 
ситуацію для забезпечення політичної, 
моральної підтримки урядовців, щоб 
жодний член Уряду не зробив якийсь 
демарш або якусь заяву, яка б могла зі-
рвати переговори. Саме тому він отри-
мав доручення і копію цієї директиви. 
Він зателефонував міністру Кабінету 
Міністрів Особі 65 і попросив зібра-

ти 19.01.2009 позачергове засідання 
Кабінету Міністрів України. На за-
сіданні Кабінету Міністрів 19.01.2009 
він детально, маючи доручення, по-
інформував членів Уряду про важкі 
переговори, які провела Особа 13, і про 
ті знижки, які вона отримала, що до-
зволяло якось забезпечити енергетич-
ний баланс України. Він надав членам 
Уряду на засіданні Кабінету Міністрів 
19.01.2009 ксерокопію директив, під-
писаних Прем’єр-міністром України. 
На засіданні Кабінету Міністрів ніх-
то не висловився проти підписання 
угод на умовах, про які домовився 
Прем’єр-міністр. Жоден не висловив 
позицію, що не можна підписувати 
угоди, тому що всі розуміли, наскільки 
небезпечна ситуація в Україні, і що не 

існує альтернативи тому, що зроби-
ла Прем’єр-міністр, щоб врятувати 
Україну. 21 січня 2009 року відбулося 
чергове засідання Кабінету Міністрів 
України, на якому Особа 13 детально 
розповіла про підписані угоди, про 
досягнення, отримані в РФ. Уряд пов-
ністю схвалив ті результати, які були 
досягнуті 19.01.2009 в Москві, це вже 
було схвалено голосуванням, і це є по-
зиція Уряду. 

Крім того, у своїх показах  Осо-
ба 16 ствердив, що на засіданні Ка-
бінету Міністрів України 19.01.2009 

не могли ставитися на голосування 
директиви, оскільки в цьому не було 
необхідності, а його завданням було 
поінформувати Уряд про перебіг по-
дій, які відбуваються в Москві. 

Оцінка Особою 16 директив, як до-
ручення Прем’єр-міністра України, 
грунтується на припущеннях свідка та 
спростовується сукупністю зібраних 
та досліджених судом доказів. 

Твердження Особи 16 про те, що 
ніхто із членів Кабінету Міністрів 
України на засіданнях Кабінету Мі-
ністрів як 19.01.2009, так і 21.01.2009 
не висловився щодо неприйнятності 
досягнутих домовленостей, повністю 
спростовується дослідженими в су-
довому засіданнями доказами, а саме: 
стенограмою засідання Кабінету Мі-
ністрів від 19.01.2009, показаннями 
свідків Особи 28, Особи 29, Особи 30, 
Особи 31, Особи 32, Особи 33, Особи 36, 
Особи 51. 

Показання Особи 16 про те, що на 
засіданні Кабінету Міністрів 19.01.2009 
не передбачалося прийняття розпоря-
дження щодо затвердження директиви 
делегації НАК «Нафтогаз України» 
на переговори з ВАТ «Газпром» щодо 
укладання контракту купівлі-продажу 
природного газу в 2009—2019 роках та 
контракту про обсяги та умови тран-
зиту природного газу через територію 

України на період з 2009 по 2019 рік, 
повністю спростовуються дослідже-
ними судом доказами, а саме — стено-
грамою засідання Кабінету Міністрів 
від 19.01.2009, яка прямо свідчить, 
що другим на засіданні КМ України 
19.01.2009 розглядалося питання зо-
внішньоекономічної діяльності НАК 
«Нафтогаз України», під час обгово-
рення якого  Особа 16 наголошував на 
необхідності підтримати директиви, 
а порядок денний засідання Кабінету 
Міністрів від 19.01.2009 та проект роз-
порядження Кабінету Міністрів з на-
звою «Питання зовнішньоекономічної 
діяльності НАК «Нафтогаз України» 
прямо свідчать про те, що на засіданні 
КМ України 19.01.2009 планувалося 
затвердити директиви делегації НАК 
«Нафтогаз України» на переговори з 
ВАТ «Газпром» щодо укладання контр-
акту купівлі-продажу природного газу 
в 2009—2019 роках та контракту про 
обсяги та умови транзиту природного 
газу через територію України на період 
з 2009 по 2019 рік. 

 Особа 16 повідомив, що знаходився 
та знаходиться в прямому службово-
му підпорядкуванні Особи 13, повідо-
млені ним дані спростовуються до-
слідженими судом доказами, а тому 
суд критично ставиться до показань 
даного свідка. 

Допитаний у судовому засіданні 
свідок Особа 56, який з грудня 2007 
по березень 2010 року працював на 
посаді керівника апарату Прем’єр-
міністра України Особи 13, показав, 
що 16.01.2009 до нього звернулася 
служба Прем’єр-міністра РФ з прохан-
ням організувати телефонну розмову 
Прем’єр-міністра України та Прем’єр-
міністра Росії. Така розмова була орга-
нізована, і він був присутній у кабінеті 

Прем’єр-міністра при частині розмови, 
в якій ішлося про те, що Президентом 
РФ Особою 21 організовано конферен-
цію, але Особу 13 запросив особисто 
Прем’єр-міністр РФ Особа 20, і він по-
відомив, що дуже хотів би, щоб Украї-
на була представлена на конференції, 
оскільки інші споживачі російського 
газу будуть на цій конференції при-
сутні. Особа 20 повідомив, що в рамках 
цієї конференції він бачить можливим 
провести переговори на рівні урядів 
двох держав з метою врегулювання 
кризової ситуації з постачанням газу 
до України та його транзиту до країн 
Європи поза самітом, перед або після 
саміту. Особа 13 порадилася з міні-
стром палива та енергетики України 
Особою 57 і з іншими членами Уряду, 

та було прийняте рішення готувати 
делегацію до РФ на суботу на 17.01.2009 
для участі в саміті глав держав і уря-
дів з питань енергетичної безпеки та 
постачання російського природного 
газу з Росії до європейських країн, а 
також на міжурядові переговори, які 
мали відбутися теж 17.01.2009, або пе-
ред самітом, або після. Він займався 
підготовкою поїздки української де-
легації. 17.01.2009, в суботу, українська 
делегація на чолі з Прем’єр-міністром 
України відлетіла до Москви. У складі 
делегації були з членів Уряду: Осо-

ба 13, Особа 62, Особа 18, а також керів-
ники НАК «Нафтогаз Україна». Після 
проведення саміту в Москві відбулися 
переговори української та російської 
сторін, за наслідками яких обидві сто-
рони дійшли до базових рішень, які 
дозволяли розв’язати тривалу і важку 
газову кризу, що є фундаментом і під-
грунтям для підготовки і підписання 
контрактів. Прем’єр-міністри обох 
країн на прес-конференції дали до-
ручення керівникам господарюючих 
суб’єктів розробити, погодити, випи-
сати, обов’язково завізувати, все зро-
бити, підготувати проекти контрактів 
до 19.01.2009, які повністю вирішують 
весь комплекс проблем: і поставки 
газу, і транзиту газу, і ціни на газ. 
Контракти треба було виписати, підго-
тувати до 19 січня 2009 року. У Москві 
для продовження переговорів, за вка-
зівкою Особи 13, залишилися міністр 
палива та енергетики України та деле-
гація НАК «Нафтогаз України». Решта 
делегації відбула до Києва. Вранці 
19.01.2009 урядова делегація на чолі з 
Прем’єр-міністром України Особою 13 
відбула до Москви. Перебуваючи в 
будинку Уряду РФ 19.01.2009 Особа 13 
попросила його надати їй матеріали 
поїздки, звідти вона вийняла доручен-
ня і вийняла документ — директиви 
делегації НАК «Нафтогаз України» 
на переговори з ВАТ «Газпром» щодо 
укладання контракту купівлі-продажу 
природного газу в 2009—2019 роках та 
контракту про обсяги та умови тран-
зиту природного газу через територію 
України на період з 2009 по 2019 роки. 
Директиви Особи 13 показала  Особа 15, 
який ознайомився з документом, після 
цього вона віддала документ Особі 57, 
який перечитав директиви, підписав 
їх та передав голові правління НАК 
«Нафтогаз України» Особі 15. 

У своїх показах свідок Особа 56 
ствердив, що документ — директиви 
делегації НАК «Нафтогаз України» 
на переговори з ВАТ «Газпром» щодо 
укладання контракту купівлі-продажу 
природного газу в 2009—2019 роках та 
контракту про обсяги та умови тран-
зиту природного газу через територію 
України на період з 2009 по 2019 роки 
він особисто не готував. Указівок на 
його виготовлення він не отримував, 
в апараті нікому не доручав цей до-
кумент виготовляти. Вважає, що цей 
документ оформлений неправильно 
та безграмотно. 

Показання свідка Особи 56, який 
стверджує, що на документі — дирек-
тивах делегації НАК «Нафтогаз Украї-
ни» на переговори з ВАТ «Газпром» 
щодо укладання контракту купівлі-
продажу природного газу в 2009—2019 
роках та контракту про обсяги та умо-
ви транзиту природного газу через 
територію України на період з 2009 по 
2019 рік стоїть не власноручний підпис 
Особи 13, а факсиміле, визнаються су-
дом неспроможними, оскільки виснов-
ком експертів №3616/11-11/3617/11-13 
від 20.04.2011, який визнаний судом 
належним доказом, підтверджується, 
що підпис від імені Особи 13 у графі 
«Затверджено Прем’єр-міністр Украї-
ни Особа 13» в документі «Директиви 
делегації НАК «Нафтогаз України» 
на переговори з ВАТ «Газпром» щодо 
укладання контракту купівлі-продажу 
природного газу в 2009—2019 роках та 
контракту про обсяги та умови тран-
зиту природного газу через територію 
України на період з 2009 по 2019 роки» від 
19.01.2009 виконаний саме Особою 13 

водорозчинним чорнилом ручки. 
Суд вважає, що в іншій частині 

свідок Особа 56, який на даний час пра-
цює керівником служби голови партії 
«Всеукраїнське об’єднання «Батьків-
щина» Особи 13, перебував та пере-
буває в прямій службовій залежності 
від Особи 13, дав показання про осо-
бливості своєї роботи в Кабінеті Міні-
стрів України та повідомив про те, що 
йому не відомо, ким, за чиєю вказівкою 
та з якою метою були виготовлений 
документ «Директиви делегації НАК 
«Нафтогаз України» на переговори з 
ВАТ «Газпром» щодо укладання контр-
акту купівлі-продажу природного газу 
в 2009—2019 роках та контракту про 
обсяги та умови транзиту природного 
газу через територію України на період 

з 2009 по 2019 роки». Його покази про 
те, що директиви були передані Осо-
бою 13 разом із дорученням, адресо-
ваним міністру палива та енергетики 
України Особі 57 суперечать пока-
занням, які він давав на досудовому 
слідстві про те, що він взагалі не може 
сказати, чи бачив він директиви, та 
спростовується показами Особи 15, 
який як на досудовому слідстві, так і в 
суді дав послідовні, логічні показання 
про те, що доручень від міністра пали-
ва та енергетики України Особи 57 не 
надходило, а директиви йому особисто 

передала Особа 13 та наполягала на їх 
виконанні. 

Будучи допитаним у судовому за-
сіданні свідок Особа 55 пояснив, що 
не може бути свідком у даній справі, 
оскільки йому абсолютно невідомі 
дані, які стосуються розгляду даної 
справи. 

З показань свідка Особи 55 випли-
ває, що ним було проведено аналіз 
та надані висновки за запитом Гене-
ральної прокуратури України щодо 
надання правової оцінки укладеним 
газовим контрактам та директивам 
делегації НАК «Нафтогаз України» 
на переговори з ВАТ «Газпром» щодо 
укладання контракту купівлі-продажу 
природного газу в 2009—2019 роках та 
контракту про обсяги та умови тран-
зиту природного газу через територію 
України на період з 2009 по 2019 роки. 

Суд вважає, що свідок Особа 55 дав 
показання, в яких обгрунтував свій 
експертний висновок та надав влас-
ну правову оцінку правової природи 
документа директиви делегації НАК 
«Нафтогаз України» на переговори з 
ВАТ «Газпром» щодо укладання контр-
акту купівлі-продажу природного газу 
в 2009—2019 роках та контракту про 
обсяги та умови транзиту природного 
газу через територію України на пе-
ріод з 2009 по 2019 роки, наявності у 
Прем’єр-міністра України повноважень 
щодо затвердження такого документа 
та укладеним контрактам купівлі-про-
дажу природного газу та його транзиту 
в 2009—2019 роках, але ці показання не 
є показаннями свідка в розумінні ст.68 
КПК та не можуть бути враховані судом 
відповідно до ст.65 КПК України. 

Свідок Особа 36 в судовому засі-
данні дав показання про те, що він був 
присутній на позачерговому засіданні 
Уряду 19.01.2009, яке вів Перший віце-
прем’єр-міністр  Особа 16. Предметом 
обговорення на засіданні Уряду був 
проект директив. Питання щодо схва-
лення директив було знято Особою 16 
з обговорення у зв’язку з відсутність 
єдності міністрів з цього питання. По-
казання свідка в сукупності з іншими 
доказами, підтверджують вину під-
судної Особи 13 у вчиненому злочині. 

В іншій частині Особа 36 повідо-
мив суду, що до очолюваного ним Мі-
ністерства юстиції України з питання 
надання висновку щодо можливості 
затвердження, або підготовки дирек-
тив делегації НАК «Нафтогаз України» 
на переговори з ВАТ «Газпром» щодо 
укладання контракту купівлі-продажу 
природного газу в 2009—2019 роках та 
контракту про обсяги та умови тран-
зиту природного газу через територію 
України на період з 2009 по 2019 роки 
не зверталися, на питання, які стосу-
ються надання правової оцінки дій 
Особи 13 та затвердження нею дирек-
тив, він відповідати як свідок не може, 
а тому наведена ним правова оцінка 
вказаних питань не є показаннями 
свідка в розумінні ст.68 КПК і вони не 
можуть бути враховані судом відпо-
відно до ст.65 КПК України. 

Свідки Особа 56 та Особа 53 в судо-
вому засіданні ствердили, що листи, 
направлені заступником Генерально-
го прокурора України Особою 56 від 
18.06.2010 та Генеральним прокуро-
ром України Особою 63 від 17.06.2010 
№07/2/1-20343-10 щодо правомірності 
затвердження колишнім Прем’єр-
міністром України Особою 13 директив 
НАК «Нафтогаз України», які були 
використані при підписанні газових 

контрактів 19.01.2009 між НАК «Наф-
тогаз України» та «Газпром», були 
проміжними, а остаточна відповідь за 
наслідками перевірки не надавалась, а 
тому суд вважає, що показання свідків 
Особи 56 та Особи 53 та названі листи 
не спростовують обставини, встанов-
лені в ході даного судового розгляду 
та жодним чином не виправдовують 
дії Особи 13.

У листі заступника голови Головно-
го контрольно-ревізійного управління 
України від 26.07.2010 №05-17/793 міс-
тяться дані, які свідчать про відсут-
ність у той час у ГловКРУ документів, 
достатніх для надання відповіді на 
питання щодо додержання посадови-
ми особами НАК «Нафтогаз України» 
порядку складання 19.01.2009 з ВАТ 

«Фактически цена $450 за 1 тыс. м3 
соответствует худшим условиям долгосрочных 
контрактов между ОАО «Газпром» 
и компаниями некоторых европейских 
стран (например Польши) в тот период».

«Министр энергетики и угольной промышленности считает, 
что подписание контрактов 19.01.2009 связано с существованием 
задолженности компании «ЕЭСУ», руководителем которой 
одно время было Лицо 13, в размере $403 млн».

«Представители Евросоюза на официальном 
уровне требовали как можно скорее 
договориться с российской стороной».
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«Газпром» контрактів щодо постачан-
ня, транзиту через територію України 
природного газу в 2009—2019 роках 
та щодо того, чи завдано матеріаль-
ні збитки внаслідок укладання НАК 
«Нафтогаз України» 19.01.2009 з ВАТ 
«Газпром» контрактів щодо постачан-
ня, транзиту через територію України 
природного газу в 2009—2019 роках та 
їх виконання. 

Лист ГоловКРУ №05-17/793 від 
26.07.2010 не містить даних, які б 
спростовували подальші висновки 
перевірок ГоловКРУ, викладені в довід-
ці (проміжній) комісійної перевірки 
з окремих питань фінансово-госпо-
дарської діяльності ПАТ «НАК «На-
фтогаз України» за період з 1.01.2008 
по 31.12.2010 та в Загальній довідці 
комісійної перевірки окремих питань 
фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «НАК «Нафтогаз України» за пе-
ріод з 1.01.2008 по 31.12.2010. 

Свідки Особа 60, який в січні 2009 ро-
ку працював на посаді першого за-
ступника директора господарсько-фі-
нансового департаменту секретаріату 
Кабінету Міністрів України та свідок 
Особа 61, який в січні 2009 року пра-
цював заступником міністра Кабіне-
ту Міністрів України та курирував 
роботу 4 підрозділів: діловодство, 
контроль, зв’язки з громадськістю та 
організація засідання Уряду — за-
гальна організація роботи апарату 
ствердили в судовому засіданні, що в 
документі «Директиви делегації НАК 
«Нафтогаз України» на переговори з 
ВАТ «Газпром» щодо укладення контр-
акту купівлі-продажу природного газу 
в 2009—2019 роках та контракту про 
обсяги та умови транзиту природно-
го газу через територію України на 
період з 2009 по 2019 роки» відсутній 
обов’язковий для документів Кабінету 
Міністрів України логотип. Вказаний 

документ за шрифтами, розміщен-
ням, відступами не відповідає вимо-
гам стандартів документообігу КМ 
України. 

Суд вважає, що покази свідків 
Особи 60 та Особи 61 жодним чином 
не спростовують обставин, установ-
лених у ході даного судового розгляду, 
пов’язаних з затвердженням підсуд-
ною Особою 13 директив делегації НАК 
«Нафтогаз України» на переговори з 
ВАТ «Газпром» щодо укладення контр-
актів купівлі-продажу природного 
газу та його транзиту в 2009—2019 
роках. 

Показання Особи 13 про те, що 
документ «Директиви делегації НАК 
«Нафтогаз України» на переговори з 
ВАТ «Газпром» щодо укладання контр-
акту купівлі-продажу природного газу 
в 2009—2019 роках та контракту про 
обсяги та умови транзиту природного 
газу через територію України на пе-
ріод з 2009 по 2019 роки» є додатком 
та частиною до її доручення міністру 
палива та енергетики України Осо-
би 57, спростовується дослідженими в 
судовому засіданні доказами, зокрема 
дослідженим в судовому засіданні до-
кументом «Директиви делегації НАК 
«Нафтогаз України» на переговори з 
ВАТ «Газпром» щодо укладання контр-
акту купівлі-продажу природного газу 
в 2009—2019 роках та контракту про 
обсяги та умови транзиту природного 
газу через територію України на пері-
од з 2009 по 2019 роки», протоколом 
огляду від 18.04.2011 підтверджується, 
що Особа 13, на порушення вимог ст.19 
Конституції України, затвердивши 
одноособово ці директиви та скріпив-
ши їх печаткою Кабінету Міністрів 
України, зобов’язала делегацію НАК 
«Нафтогаз України» на переговорах з 
ВАТ «Газпром» щодо укладення контр-
акту купівлі-продажу природного газу 
в 2009—2019 роках та контракту про 
обсяги та умови транзиту природного 
газу через територію України на пері-
од з 2009 по 2019 роки при підписанні 
контракту купівлі-продажу природ-
ного газу в 2009—2019 роках для спо-
живачів України керуватись умовами, 
викладеними в директивах. Показан-
нями свідків Особи 15 та Особи 17, 
безпосередніх учасників переговорів 
в Москві та осіб, що підписали контр-
акти з ВАТ «Газпром» на виконання 
одноособово затверджених Особою 13 
директив, спростовується твердження 
про те, що директиви делегації НАК 
«Нафтогаз України» на переговори з 
ВАТ «Газпром» щодо укладання контр-
актів купівлі-продажу природного 
газу та його транзиту в 2009—2019 
роках були передані Особою 57 на ви-
конання доручення Особи 13.

Суд враховує, що згідно з вимога-
ми §9 Регламенту Кабінету Міністрів 
України, доручення Прем’єр-міністра 
оформляється як офіційний документ 
організаційно-розпорядчого харак-
теру на спеціальному бланку та при-
ходить до висновку, що показання 
підсудної Особи 13 спростовуються 
сукупністю досліджених судом доказів 
та направлені на уникнення від кримі-
нальної відповідальності за скоєний 
нею злочин. 

Так, відповідно до §9 Регламенту 
Кабінету Міністрів України, затвер-
дженого постановою Кабінету Міні-
стрів України №950 від 18.07.2007 (в 
редакції, станом на січень 2009 року) 
Прем’єр-міністр мав право з метою 

спрямування, координації та кон-
тролю діяльності членів Кабінету Мі-
ністрів, керівників інших центральних 
органів виконавчої влади, Ради міні-
стрів Автономної Республіки Крим, 
місцевих держадміністрацій давати 
доручення, обов’язкові для виконання 
зазначеними органами та посадовими 
особами. Доручення Прем’єр-міністра 
мали оформлятись як офіційний до-
кумент організаційно-розпорядчого 
характеру на спеціальному бланку і 
не пов’язане з розглядом поточної ко-
респонденції. 

У ході розгляду справи сторона 
захисту обгрунтовувала невинува-
тість Особи 13 у вчиненні інкримі-
нованого їй злочину посиланням на 
те, що підсудна, обіймаючи посаду 
Прем’єр-міністра України, дала дору-
чення міністру палива та енергетики 
України Особі 57 довести до відома 
делегації НАК «Нафтогаз України» 
її доручення у формі директив де-
легації НАК «Наф тогаз України» на 
переговори з ВАТ «Газпром» щодо 
укладання контракту купівлі-продажу 
природного газу в 2009—2019 роках та 
контракту про обсяги та умови тран-
зиту природного газу через територію 
України на період з 2009 по 2019 рік. 
Підсудна неодноразово стверджувала 
в суді про те, що вона видала доручен-
ня Прем’єр-міністра України у формі 
директив та вважає, що її доручення 
могли мати будь-яку назву і зовніш-
ню форму. На обгрунтування такого 
твердження підсудна посилається на 
науково-консультативний висновок 
(попередній) завідувача кафедри кри-
мінального права та кримінології КНУ 
ім. Т.Шевченка, професора Особу 59 
з питань, що містяться в запиті при-
ватного адвоката Особи 3 від 23.08.2011 
щодо кримінально-правової оцінки 
дій Особи 13, пов’язаних з виданням 

19.01.2009 директив Прем’єр-міністра 
України. 

З такими доводами суд погодитись 
не може. 

Перш за все слід зазначити, що 
відсутність у Регламенті Кабінету 
Міністрів України типової форми 
доручення Прем’єр-міністра України 
не означає, що Особа 13, обіймаючи 
посаду Прем’єр-міністра України, 
була вправі порушувати вимоги ст.19 
Конституції України та приймати рі-
шення, які виходять за межі наданих 
їй повноважень, та у спосіб, що не 
передбачений Конституцією та зако-
нами України видавати директиви, 
підстави, порядок та спосіб прийняття 
яких визначений Регламентом Кабі-
нету Міністрів, після чого на власний 
розсуд називати прийняті рішення до-
рученнями Прем’єр-міністра України. 

Доручення Прем’єр-міністра згід-
но з вимогами Регламенту Кабінету 
Міністрів мали оформляється як офі-
ційний документ організаційно-роз-
порядчого характеру на спеціальному 
бланку. Директиви делегації НАК 
«Наф тогаз України» на переговори з 
ВАТ «Газпром» щодо укладання контр-
акту купівлі-продажу природного газу 
в 2009—2019 роках та контракту про 
обсяги та умови транзиту природного 
газу через територію України на період 
з 2009 по 2019 рік, одноособово затвер-
джені Прем’єр-міністром України Осо-
бою 13, не оформлені на спеціальному 
бланку та адресовані не членам Кабі-
нету Міністрів, керівникам інших цен-
тральних органів виконавчої влади, 
Ради міністрів Автономної Республіки 
Крим, місцевих держадміністрацій, а 
делегації НАК «Нафтогаз України». 

Доводи підсудної Особи 13 та за-
хисників про невстановлення при-
чинного зв’язку між виданням Осо-
бою 13 директив делегації НАК «Наф-
тогаз України» на переговори з ВАТ 
«Газпром» щодо укладання контрак-
ту купівлі-продажу природного газу 
в 2009—2019 роках та контракту про 
обсяги та умови транзиту природного 
газу через територію України на період 
з 2009 по 2019 рік та заподіянням шко-
ди, а також посилання на відсутність 
збитків у НАК «Нафтогаз України» у 
2009 році повністю спростовується су-
купністю досліджених судом доказів, а 
саме — довідкою (проміжною) фінан-
сово-господарської діяльності ПАТ 
«Національна акціонерна компанія 
«Нафтогаз України», висновком судо-
во-економічної експертизи №3573/11-19 
від 21.04.2011, загальною довідкою 
комісійної перевірки окремих питань 
фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «Національна акціонерна ком-
панія «Нафтогаз України» за період 
з 1.01.2008 по 31.12.2010, висновком 
судово-економічної експертизи від 
12.05.2011 №4049/11-19 підтверджено 
втрату активів та нанесення збитків 
НАК «Нафтогаз України» за умо-
ви підписання контрактів між ВАТ 
«Газпром» та НАК «Нафтогаз України» 
від 19.01.2009 щодо купівлі-продажу 
природного газу у 2009—2019 роках 
та від 19.01.2009 про обсяги й умови 
транзиту природного газу через тери-
торію України на період 2009—2019 
років усупереч умовам Угоди між KM 
України і Урядом РФ про додаткові 
заходи щодо забезпечення транзиту 
природного газу по території України 
від 4.10.2001 (ратифікована згідно із 
законом від 15.11.2001 №2797-ІІІ), на 

суму $194625386,70, яка розрахована, 
виходячи із середньозваженої ціни, що 
призвело до збитків на вказану суму, 
або 1516365234,94 грн. 

Наявність причинного зв’язку між 
протиправними діями Особи 13 та за-
подіянням збитків прямо встанов-
лено сукупністю всіх досліджених 
судом доказів, які свідчать про те, 
що підписання контрактів між ВАТ 
«Газпром» та НАК «Нафтогаз Украї-
ни» від 19 .01.2009 щодо купівлі-про-
дажу природного газу у 2009—2019 
роках та від 19.01.2009 про об’єми 
і умови транзиту природного газу 
через територію України на період 
2009—2019 років усупереч умовам 
Угоди між KM України і Урядом РФ 
про додаткові заходи щодо забез-
печення транзиту природного газу 
по території України від 4.10.2001 
(ратифікованої згідно із законом від 
15.11.2001 №2797-ІІІ) відбулося ви-
ключно у зв’язку з протиправними, 
одноособовими діями Особи 13 щодо 
видання та затвердження директив 
делегації НАК «Нафтогаз України» 
на переговори з ВАТ «Газпром» щодо 
укладання контракту купівлі-продажу 
природного газу в 2009—2019 роках та 
контракту про обсяги та умови тран-
зиту природного газу через територію 
України на період з 2009 по 2019 рік. 

Доводи підсудної Особи 13 та за-
хисників про те, що дані аналітичної 
записки до звіту про виконання фінан-
сового плану апарату НАК «Нафтогаз 
України», затвердженого постановою 
КМ України від 29.12.2009 №1431 за 
2009 рік та показники консолідованої 
фінансової звітності Публічного акці-
онерного товариства «НАК «Нафто-
газ України», викладені у висновку за 
результатами аудиту ЗАТ «Ернст енд 
Янг Украудит» свідчать про те, що 
видатки НАК «Нафтогаз України» на 

забезпечення транзиту природного 
газу у 2009 році є значно нижчими, 
ніж у 2008 році, що, на їх думку, пов-
ністю доводить відсутність збитків у 
кримінальній справі та виправдовує 
підсудну, не відповідають фактичним 
обставинам справи, встановленим у 
судовому засіданні. 

Так, показники консолідованої 
фінансової звітності «НАК «Нафтогаз 
України», за наслідками аудиту ЗАТ 
«Ернст енд Янг Украудит», та фактичні 
дані, що містяться в інформаційній до-
відці щодо витрат на транспортування 
нафти та газу компанії у 2009 та 2008 ро -
ках, відомості про які відображено в 
консолідованій фінансовій звітності 
НАК «Нафтогаз України» за 2009 рік за 
міжнародними стандартами, свідчать, 
що зменшення зазначених витрат у 
2009 році порівняно з 2008 роком на 
601 млн грн. пояснюється зменшенням 
обсягу газу, який було використано 
на ВТВ, з 5229 млн м3 у 2008 році до 
3688 млн м3 у 2009 році, що пов’язано 
зі зменшенням обсягу транспорту-
вання газу ДК «Укртрансгаз», який 
у 2008 році становив 186 млрд м3, а у 
2009 році — 141 млрд м3, а отже, обся-
ги транспортування газу у 2009 році 
порівняно з 2008 роком зменшилися, 
а витрати на транспортування у 2009 
році, навпаки, збільшилися. 

Згідно з вимогами ст.4 закону «Про 
судову експертизу» незалежність су-
дового експерта та правильність його 
висновку забезпечуються в тому числі 
процесуальним порядком призначен-
ня судового експерта та кримінальною 
відповідальністю судового експерта 

за дачу свідомо неправдивого висно-
вку та відмову без поважних причин 
від виконання покладених на нього 
обов’язків. 

Статтею 25 закону «Про наукову і 
науково-технічну експертизу» перед-
бачено, що висновки громадської та 
інших наукових і науково-технічних 
експертиз мають, як правило, реко-
мендаційний характер. 

Науково-консультативний висно-
вок (попередній) завідувача кафедри 
кримінального права та кримінології 
КНУ ім. Т.Шевченка професора Осо-
би 59 з питань, що містяться в запи-
ті приватного адвоката Особи 3 від 
23.08.2011 щодо кримінально-правової 
оцінки дій Особи 13, пов’язаних з ви-
данням 19.01.2009 директив Прем’єр-
міністра України; додаток 1 до на-
уково-консультативного висновку 
(попереднього) з питань, що міс-
тяться в запиті приватного адвоката 
Особи 3 щодо кримінально-правової 
оцінки дій окремих службових осіб, 
пов’язаних зі здійсненням митного 
оформлення природного газу обся-
гом 11 млрд м3 на підставі договорів, 
укладених 20.01.2009 між НАК «Наф-
тогаз України» та ВАТ «Газпром», 
підготовленого завідувачем кафедри 
кримінального права та криміноло-

гії юридичного факультету КНУ ім. 
Т.Шевченка к.ю.н. професором Осо-
бою 59, з додаткових питань, що міс-
тяться в запиті приватного адвоката 
Особи 3, пов’язаних з укладенням 
зазначених договорів від 20.01.2009, 
пов’язаних із вчиненням службовими 
особами дій в контексті цих договорів; 
висновок науково-правової експерти-
зи щодо відповідності законодавству 
України контрактів від 19.01.2009 №КП 
купівлі-продажу природного газу 
№ТКГУ про об’єми та умови транзи-
ту природного газу через територію 
України та доповнення №1 до нього 
щодо відступлення прав вимоги, а 
також директив делегації НАК «Наф-
тогаз України» на переговори з ВАТ 
«Газпром», затверджених 19.01.2009 
Прем’єр-міністром України, викона-
ної відповідно до запиту Генеральної 
прокуратури України від 6.05.2010 
№07/2/1-20343-10 на підставі закону «Про 
наукову, науково-технічну експертизу», 
не можуть розглядатись як судова екс-
пертиза в розумінні ст.1 закону «Про су-
дову експертизу» та ст.75 КПК, оскільки 
в них фактично наведено дане вченим 
власне тлумачення законодавчих актів 
та дій підсудної, а тому вони не можуть 
бути прийняті судом як належні докази 
в розумінні ст.65 КПК. 

Висновок експертного дослідження 
ТОВ «Центр судових експертиз «Аль-
тернатива» за листом адвокатського 
об’єднання «Адвокатська фірма «Фор-
туна», складений 12.07.2011, та висно-
вок №25/11 експертного дослідження 
ТОВ «Центр судових експертиз «Аль-
тернатива» за листом адвоката Осо-
би 5, складений 31.08.2011, не можуть 
бути прийняті судом як належні до-
кази в розумінні ст.65 КПК, оскільки 
особи, що проводили вказані експер-
тизи та давали експертні висновки, 
не попереджались про кримінальну 
відповідальність за дачу свідомо не-
правдивого висновку. 

Поєднання в ст.365 КК ознак злочи-
ну сполучником «або» жодним чином 
не перешкоджає їх спільному зазна-
ченню при формулюванні обвинува-
чення, а протилежні доводи сторони 
захисту є вільним, жодним чином не 
обгрунтованим трактуванням норм 
КК України. 

За таких обставин суд приходить 
до висновку, що покази свідків та дані, 
що містяться в документах, на які по-
силається сторона захисту, не спрос-
товують та не впливають будь-яким 
чином на встановлення обставин ско-
єння злочину в даній справі, а також 
на висновки суду про вину підсудної 
та кваліфікацію її дій. 

Аналізуючи всі досліджені в су-
довому засіданні докази в справі в їх 
сукупності, суд вважає, що підсудна 
Особа 13, затвердивши, всупереч ви-
могам ст.19 Конституції, Регламенту 
Кабінету Міністрів України, одноосо-
бово директиви делегації НАК «Наф-
тогаз України» на переговори з ВАТ 
«Газпром» щодо укладення контракту 
купівлі-продажу природного газу в 
2009—2019 роках та контракту про 
обсяги та умови транзиту природного 
газу через територію України на період 
з 2009 по 2019 рік, давши голові прав-
ління НАК «Нафтогаз України» Осо-
бі 15 вказівки щодо підписання контр-
актів на економічно невигідних та 
неприйнятних для України умовах та 
вручивши йому зазначені директиви, 
обов’язкові для виконання, повідомив-
ши йому недостовірну інформацію про 
те, що положення вказаних директив 
затверджені 19.01.2009 відповідним 
розпорядженням Кабінету Міністрів 
України, умисно використала надані 
їй владу та службові повноваження 
в злочинних цілях та вчинила дії, які 
явно виходять за межі наданих їй прав 
та повноважень, що спричинило тяжкі 
наслідки, тобто злочин, передбачений 
ст.365 ч.3 КК України. 

При призначенні покарання під-
судній Особі 13 суд враховує тяжкість 

вчиненого злочину, який є тяжким, 
особу підсудної, зокрема дані, що її 
характеризують, сімейний стан. 

Так, Особа 13 була притягнута 
у 2005 році до кримінальної відпо-
відальності на території РФ за вчи-
нення злочину, передбаченого ч.3 
ст.33 і ч.2 ст.291 КК Росії (організація 
давання хабара, вчинене повторно), 
що відповідає ч.3 ст.27 і ч.2 ст.369 
КК України. Постановою заступни-
ка начальника слідчого управління 
Головної військової прокуратури 
від 26.12.2005 у зв’язку із закінчен-
ням строків давності припинено 
кримінальне переслідування обви-
нуваченої Особи 13, Інформація 1. 
При цьому в постанові заступника 
начальника слідчого управління Го-
ловної військової прокуратури від 
26.12.2005 зазначено, що сукупністю 
зібраних у справі доказів установле-
но наявність у діях Особи 13 складу 
злочину, передбаченого ч.3 ст.33 та 
ч.1 ст.291 КК РФ, тобто організації 
давання хабара посадовій особі через 
посередника. 

Особа 13 раніше не судима, працює 
головою політичної партії «Всеукра-
їнське об’єднання «Батьківщина», на 
обліку в психіатра і нарколога не зна-
ходиться. 

Обставин, що пом’якшують або об-
тяжують покарання Особи 13, судом не 
встановлено. 

Беручи до уваги підвищену су-
спільну небезпечність учиненого Осо-
бою 13 злочину, її особу, відсутність 
будь-якого каяття у вчиненому, суд не 
вбачає підстав для призначення більш 
м’якого покарання, ніж передбачено 
законом, та приходить до висновку, 
що підсудній слід обрати покарання, 
необхідне й достатнє для її виправ-
лення та попередження скоєння нових 
злочинів, лише у вигляді позбавлення 
волі в мінімальних межах, передбаче-
них санкцією ч.3 ст.365 КК (в редакції 
станом на час вчинення злочину), з по-
збавленням підсудної права обіймати 
посади в органах державної влади, 
пов’язані з виконанням організацій-
но-розпорядчих та адміністративно-
господарських обов’язків на строк у 
межах санкції ч.3 ст.365 КК України. 

У справі ПАТ «НАК «Нафтогаз 
України» заявлений цивільний позов 
про відшкодування матеріальної шко-
ди, завданої злочином. 

На обгрунтування заявленого по-
зову ПАТ «НАК «Нафтогаз України» 
посилається на те, що внаслідок дій 
Особи 13 починаючи з 19.01.2009 НАК 
«Нафтогаз України» весь природний 
газ від ВАТ «Газпром» почала отри-
мувати, виходячи з базової ціни $450 
за 1 тис. м3. При незмінній ставці за 
транзит на 2009 рік ціна закупки газу, 
в тому числі на виробничо-техноло-
гічні витрати, зросла, що збільшило 
витрати на транзит природного газу 
та призвело до завдання матеріальних 
збитків державним інтересам в осо-
бі НАК «Нафтогаз України» на суму 
1516365234 грн. 94 коп., яку цивільний 
позивач просить стягнути з підсудної. 

Заперечуючи проти позову НАК 
«Нафтогаз України», сторона захисту 
вказує на те, що позовна вимога щодо 
стягнення з підсудної суми збитків є 
безпідставною та необгрунтованою 
жодним доказом. 

Оцінюючи всі досліджені докази 
в справі, суд уважає, що позов ПАТ 
«НАК «Нафтогаз України» про від-
шкодування збитків, завданих злочи-
ном, підлягає задоволенню, оскільки 
наявність причинного зв’язку між зло-
чинними діями Особи 13 та завданими 
збитками, а також їх розмір повністю 
стверджується дослідженими в судо-
вому засіданні доказами. 

Речовий доказ у справі — оптичний 
диск «TDK DVD-R-1-6x speed 4.7GB» 
із записом програми «Шустер.live» 
від 20.05.2011 — слід зберігати разом 
з матеріалами кримінальної справи. 

Судові витрати в справі за прове-
дення експертиз підлягають стягнен-
ню з підсудної в повному обсязі. 

На підставі викладеного, керуючись 
стст.323, 324, 328 КПК України, суд, 

ЗАСУДИВ : 

Особу 13 визнати винною у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч.3 ст.365 КК 
України і призначити їй покарання 
у вигляді позбавлення волі на строк 
7 років з позбавленням права обійма-
ти посади в органах державної влади, 
пов’язані з виконанням організаційно-
розпорядчих та адміністративно-гос-
подарських обов’язків на строк 3 роки. 

Запобіжний захід Особи 13 до на-
брання вироком законної сили залиши-
ти попередній — тримання під вартою, 
і тримати її в СІЗО №13 Державного де-
партаменту України з питань виконання 
покарань в м.Києві та Київській області. 

Строк відбуття покарання раху-
вати з 5.08.2011, зарахувавши в строк 
відбуття покарання строк затриман-
ня Особи 13 на досудовому слідстві 
24 травня 2011 року. 

Речовий доказ у справі — оптичний 
диск «TDK DVD-R-1-6x speed 4.7GB»  
із записом програми «Шустер.live» від 
20.05.2011 — зберігати разом з матері-
алами кримінальної справи. 

Цивільний позов Публічного ак-
ціонерного товариства «Національна 
акціонерна компанія «Нафтогаз Укра-
їни» задовольнити. 

Стягнути з Особи 13 (Інформація 1, 
зареєстрованої за Адресою 1, фактично 
тимчасово проживаючої за Адресою 2; 
Адресою 3) на користь Публічного ак-
ціонерного товариства «Національна 
акціонерна компанія «Нафтогаз Украї-
ни» 1516365234 грн. 94 коп. заподіяних 
збитків. 

Стягнути з Особи 13 на користь Ки-
ївського науково-дослідного інституту 
судових експертиз судові витрати в 
сумі 2538 грн. за проведення експер-
тизи №3573/11-19. 

Стягнути з Особи 13 на користь Ки-
ївського науково-дослідного інституту 
судових експертиз судові витрати в 
сумі 4512 грн. за проведення експер-
тизи №3616/11-11/3617/11-13. 

Стягнути з Особи 13 на користь 
Київ ського науково-дослідного інсти-
туту судових експертиз судові витрати 
в сумі 3384 за грн. проведення експер-
тизи №4049/11-19. 

Вирок може бути оскаржено до 
Апеляційного суду м.Києва через 
Печерський районний суд м.Києва 
протягом 15 діб з моменту його про-
голошення. �

«Принимая во внимание повышенную общественную 
опасность совершенного преступления, личность 
подсудимой, отсутствие какого-либо раскаяния 
в содеянном, суд не видит оснований для назначения 
более мягкого наказания, нежели предусмотрено законом».

«Отсутствие в Регламенте КМ типовой формы 
поручения Премьер-министра не означает права нарушать 
требования ст.19 Конституции и принимать решения, 
выходящие за пределы предоставленных полномочий».
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У зв’язку з прийняттям Верховною 
Радою України Закону України від 
21.05.2010 №2286-VI «Про внесення змін 
до Кримінально-процесуального кодек-
су України щодо видачі особи (екстра-
диції)», яким урегульовано питання 
здійснення екстрадиції та відповідних 
процесуальних дій, Закону України від 
07.07.2010 №2453-VI «Про судоустрій і 
статус суддів» та згідно з Указом Прези-
дента України від 09.12.2010 №1085/2010 
«Про оптимізацію системи центральних 
органів виконавчої влади» Пленум Вищо-
го адміністративного суду України 

ПОСТАНОВИВ:

Унести до постанови Пленуму Ви-
щого адміністративного суду України 
від 25.06.2009 №1 «Про судову практику 
розгляду спорів щодо статусу біжен-
ця, видворення іноземця чи особи 
без громадянства з України та спорів, 
пов’язаних із перебуванням іноземця та 
особи без громадянства в Україні» такі 
зміни і доповнення: 

1. В абзаці другому пункту 2 слова 
«спеціально уповноваженим централь-
ним органом виконавчої влади у спра-
вах міграції — Державним комітетом 
України у справах національностей та 
релігій» замінити словами «спеціально 
уповноваженим центральним органом 
виконавчої влади, діяльність якого спря-
мовується і координується Кабінетом Мі-
ністрів України через Міністра внутрішніх 
справ України, — Державною міграційною 
службою України». 

2. В абзаці восьмому пункту 2 слова 
«Міністерством праці та соціальної по-
літики України, Міністерством праці та 
соціальної політики Автономної Республі-
ки Крим, відповідними управліннями та 
відділами у структурі місцевих державних 
адміністрацій, а також підпорядкованими 
їй органами» замінити словами «Мініс-
терством соціальної політики України, 
Міністерством соціальної політики Авто-
номної Республіки Крим, відповідними 
управліннями та відділами у структурі 
місцевих державних адміністрацій, а 
також підпорядкованими їм органами». 

3. В абзаці одинадцятому пункту 2 сло-
ва «Міністерством освіти і науки України» 
замінити словами «Міністерством освіти 
і науки, молоді та спорту України». 

4. В абзаці тринадцятому пункту 
2 слова «частини першої» замінити слова-
ми «частини другої». 

5. Визнати таким, що втратив чинність, 
абзац сімнадцятий пункту 2. 

6. Абзац четвертий пункту 3 викласти 
в такій редакції:

«Справи щодо рішення індивідуально-
го характеру, а також дій чи бездіяльності 
суб’єкта владних повноважень, які прийняті 
(вчинені, допущені) стосовно конкретної 
фізичної особи, відповідно до частини дру-
гої статті 19 КАС України вирішуються за 
вибором позивача адміністративним судом 
за зареєстрованим у встановленому законом 
порядку місцем проживання (перебування, 
знаходження) цієї особи-позивача або адмі-
ністративним судом за місцезнаходженням 
відповідача. Якщо позивач не має місця 
проживання (перебування) в Україні, тоді 
справу вирішує адміністративний суд за 
місцезнаходженням відповідача. Якщо ж 
відповідачем є закордонна дипломатична 
установа України, то такі справи розгля-
даються відповідно до частини третьої 
цієї статті окружним адміністративним 
судом, територіальна юрисдикція якого 
поширюється на місто Київ». 

7. Абзац шостий пункту 3 викласти в 
такій редакції:

«Справи за позовом суб’єкта владних 
повноважень за правилами частини пер-
шої статті 19 КАС України територіально 
підсудні судам за місцем проживання 
(перебування) відповідача, крім випадків, 
передбачених цим Кодексом». 

8. В абзаці третьому пункту 4 слова 
«Державний комітет України у справах 

національностей та релігій» замінити 
словами «Державна міграційна служба 
України». 

9. В абзаці другому пункту 5 слова 
«частини четвертої» замінити словами 
«частини шостої». 

10. В абзаці шостому пункту 5 слова 
«екстрадицію» та «чи екстрадицію» ви-
ключити. 

11. В абзаці третьому пункту 9 слова 
«Державним комітетом України у справах 
національностей та релігій» замінити сло-
вами «Державною міграційною службою 
України». 

12. В абзаці четвертому пункту 9 слова 
«Державного комітету України у справах 
національностей та релігій» замінити 
словами «Державної міграційної служ-
би України». 

13. Абзац другий пункту 13 викласти 
в такій редакції:

«З огляду на зазначену норму та для 
забезпечення участі іноземця та особи 
без громадянства в розгляді справи суди 
повинні неухильно дотримуватися вимог 
КАС України, передбачених частиною 
четвертою статті 107, якою встановлено, 
що питання про відкриття провадження 
в адміністративній справі суддя вирішує 
протягом трьох днів з дня надходження 
позовної заяви до адміністративного суду.

Копію ухвали про відкриття про-
вадження у справі суд повинен невід-
кладно надіслати іноземцю чи особі без 
громадянства та відповідним органам 
міграційної служби». 

14. Абзац четвертий пункту 17 ви-
класти в такій редакції:

«Згідно з частинами першою та шос-
тою статті 6 КАС України кожна особа в 
порядку, встановленому цим Кодексом, 
має право звернутися до адміністратив-
ного суду, якщо вважає, що рішенням, 
дією чи бездіяльністю суб’єкта владних 
повноважень порушені її права, свободи 
або інтереси. У разі якщо постановою, 
що оскаржується, заборонено в’їзд в 
Україну, то дія вказаної постанови пе-
решкоджає іноземцям чи особам без 
громадянства прибути на територію 
України та взяти участь у розгляді цієї 
справи в суді будь-якої інстанції. Дію 
постанови про заборону в’їзду в Україну 
може бути зупинено на час судового 
розгляду справи ухвалою суду, який 
розглядає справу. Цю ухвалу суд пови-
нен надіслати в Державну прикордонну 
службу України для виконання, а також, 
коли в цьому є потреба, до Міністерства 
закордонних справ України. Після за-
кінчення розгляду справи суд повинен 
скасувати таку ухвалу, роз’яснити іно-
земцю чи особі без громадянства про на-
слідки ухваленого рішення та повідомити 
Державну прикордонну службу України і 
Міністерство закордонних справ України 
про скасування цієї ухвали». 

15. Визнати таким, що втратив чин-
ність, абзац другий пункту 28. 

16. Визнати таким, що втратив чин-
ність, абзац четвертий пункту 28. 

17. В абзаці шостому пункту 30 сло-
ва «Міністерства праці та соціальної 
політики України» замінити словами 
«Міністерства соціальної політики 
України». �

ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАН

Дисциплинарные обязанности.
ВАС как суду первой инстанции подсудны 
дела об обжаловании актов, действий 
или бездействия Высшего совета юстиции, 
а не его должностных лиц

розглянувши у відкритому судовому 
засіданні адміністративну справу за 
позовом компанії Delta Capital Sa до 
Вищої ради юстиції про визнання безді-
яльності протиправною та зобов’язання 
вчинити певні дії, 

ВСТАНОВИВ: 

Позивач звернувся до суду з позовною 
заявою до ВРЮ про визнання бездіяль-
ності протиправною у зв’язку з непрове-
денням перевірки його скарги на дії суд-
ді Окружного адміністративного суду 
м.Києва Федорчука А.Б. та зобов’язання 
провести перевірку та прийняти рішення 
за результатами цієї перевірки. 

Позовні вимоги вмотивовані тим, 
що на підставі судового рішення (по-
станови Окружного адміністративного 
суду м.Києва від 27.07.2010, яка була 
винесена суддею, Особою 1, у справі 
№2а-10585/10/2670) позивача було по-
збавлено права власності на корпора-
тивні права (акції) ЗАТ «Житомирські 
ласощі» на суму більш ніж 13 млн грн. 

Вважає, що Особою 1 під час розгляду 
справи допущено порушення процесу-
ального законодавства, а саме: правил 
територіальної підсудності, незалучен-
ня до участі у справі осіб, на правовий 
статус яких впливає рішення у справі, 
не взято до уваги, що позовні вимоги та 
підстави позову не випливають із прав 
позивачів у сфері публічних правовід-
носин, що свідчить про упередженість 
та порушення присяги. 

Позивач після отримання копії по-
станови суду звернувся зі скаргою на дії 
судді на підставі ст.32 закону «Про Вищу 
раду юстиції» №22/98-ВР від 15.01.98. 

На його думку, відповідно до вимог 
цієї статті відповідач мав здійснити пе-
ревірку обставин, які викладені у скар-
зі та свідчили про порушення суддею 
присяги і могли бути підставою для 
внесення подання про його звільнення, 
відповідачем така перевірка призначена 
і проведена не була, рішення за її резуль-
татами не приймалось. 

Просить визнати протиправною 
таку бездіяльність відповідача щодо 
непроведення перевірки його скарги та 
неприйняття рішення за результатами 
її проведення. 

В судовому засіданні представник 
позивача підтримав позовні вимоги і 
просив задовольнити позов в повному 
обсязі з підстав, викладених в позовній 
заяві. 

Представник відповідача в судове 
засідання не з’явився, належним чином 
повідомлявся про день та час слухання 

справи, звернувся з клопотанням про 
слухання справи в його відсутності. 

В письмових поясненнях відповідач 
проти позову заперечує повністю, зазна-
чає, що згідно з ст.3 закону №22/98-ВР до 
повноважень ВРЮ належать: 

— внесення подань Президенту про 
призначення суддів на посади або про 
звільнення їх з посад; 

— за поданням відповідної ради 
суддів призначення суддів на посади 
голови суду, заступника голови суду та 
звільнення їх з цих посад; 

— розгляд справ і прийняття рішень 
стосовно порушення суддями і прокуро-
рами вимог щодо несумісності; 

— здійснення дисциплінарного про-
вадження стосовно суддів ВС і вищих 
спеціалізованих судів; 

— розгляд скарг на рішення про 
притягнення до дисциплінарної відпо-
відальності суддів апеляційних та міс-
цевих судів, а також прокурорів.

Відповідно до ст.2 закону №22/98-ВР 
повноваження, організація та порядок 
діяльності ВРЮ визначаються Конститу-
цією, цим законом та регламентом ВРЮ, 
який затверджується на її засіданні. 

Законом №22/98-ВР визначено коло 
суб’єктів, за зверненнями яких ВРЮ, як 
колегіальний орган, вправі ухвалювати 
свої рішення. 

Згідно з ст.29 закону №22/98-ВР 
питання про внесення подання Прези-
денту про призначення особи на посаду 
судді ВРЮ розглядає не інакше, як за 
рекомендацією Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів; питання про призначення 
судді на адміністративну посаду — за по-
данням ради суддів; питання про вста-
новлення результатів кваліфікаційного 
іспиту або відмову у рекомендуванні для 
обрання на посаду судді безстроково — 
за скаргою відповідного кандидата на 
посаду судді; питання про звільнення 
судді з посади — за пропозицією ВККС 
чи члена ВРЮ; питання про порушення 
вимог законодавства щодо несумісності — 
за пропозицією народного депутата, Голо-
ви ВС, голови вищого спеціалізованого 
суду, міністра юстиції, Генерального 
прокурора, ВККС; питання про від-
криття дисциплінарного провадження 
стосовно суддів ВС та вищих спеціалізо-
ваних судів — за поданням члена ВРЮ. 

Жодний інший суб’єкт не може пре-
тендувати на розгляд його звернення на 
засіданні Ради. 

Всі інші звернення (заяви, скарги, 
клопотання) розглядаються посадови-
ми особами в порядку закону «Про звер-
нення громадян» в частині, що не супе-
речить закону «Про Вищу раду юстиції». 

Скарга компанії Delta Capital Sa 
щодо притягнення до дисциплінар-
ної відповідальності судді Окружного 
адміністративного суду м.Києва, Осо -
би 1, 17.01.2010 була направлена для роз-
гляду до ВККС як органу, котрий наді-
лений повноваженнями здійснювати 
дисциплінарне провадження стосовно 
суддів місцевих судів. 

Відповідач вважає, що, надавши 
відповідь на звернення позивача, ви-
конав вимоги закону «Про звернення 
громадян», а отже не допустив проти-
правної бездіяльності, діяв в межах 
повноважень та у спосіб, передбачений 
Конституцією та законами України, 
просить відмовити в задоволенні позо-
ву повністю. 

В процесі розгляду справи судом 
установлено, що в грудні 2010 року 
позивач звернувся до відповідача зі 
скаргою на неправомірні дії судді 
Окружного адміністративного суду 
м.Києва, Особи 1, які полягали в пору-
шенні останнім присяги при прийнят-
ті постанови від 27.07.2010 у справі за 
позовом Особи 8, Особи 9 до Житомир-
ського територіального управління 
Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку про визнання проти-
правним та скасування рішення про 
реєстрацію третього випуску акцій, 
тому просив внести подання про звіль-
нення судді з займаної посади. 

За результатами вивчення відо-
мостей, викладених у скарзі, скаргу 
позивача направлено голові ВККС, 
про що позивач повідомлений листом 
№397/0/9-11 від 17.01.2011 з посиланням 
на ст.85 закону «Про судоустрій і статус 
суддів». 

Така відповідь, на думку позивача, 
є протиправною бездіяльністю відпо-
відача.

Проте з таким висновком суд не 
може погодитись з огляду на наступне. 

Відповідно до ст.1 закону №22/98-ВР 
ВРЮ є колегіальним, незалежним ор-
ганом, відповідальним за формування 
високопрофесійного суддівського кор-
пусу, здатного кваліфіковано, сумлінно 
та неупереджено здійснювати право-
суддя на професійній основі, а також за 
прийняття рішень стосовно порушень 
суддями і прокурорами вимог щодо не-
сумісності та в межах своєї компетенції 
про їх дисциплінарну відповідальність. 

Повноваження, організація і по-
рядок діяльності ВРЮ визначаються 
Конституцією, законом №22/98-ВР та 
Регламентом, який затверджується на 
її засіданні. 

В законі №22/98-ВР визначено ви-
ключний перелік суб’єктів, за звернен-
нями яких Рада вправі ухвалювати свої 
рішення. 

Так, відповідно до положень цього 
закону, питання про внесення подан-
ня Президенту про призначення осо-
би на посаду судді Рада розглядає не 
інакше ніж за рекомендацією ВККС 
(ст.29); питання про призначення судді 
на адміністративну посаду — за по-
данням відповідної ради суддів (ст.291); 
питання про встановлення результатів 
кваліфікаційного іспиту або відмову в 
рекомендуванні для обрання на посаду 
судді безстроково — за скаргою відпо-
відного кандидата на посаду судді (ст.292); 
питання про звільнення судді з посади — 
за пропозицією ВККС чи члена ВРЮ 
(ст.30); питання про порушення вимог 
законодавства щодо несумісності — за 
пропозицією народного депутата, Голо-
ви ВС, голови вищого спеціалізованого 
суду, міністра юстиції, Генерального 
прокурора, ВККС (ст.34); питання про 

відкриття дисциплінарного провадження 
стосовно суддів ВС та вищих спеціалізова-
них судів — за поданням члена ВРЮ (ст.38). 

Жодний інший суб’єкт не може пре-
тендувати на розгляд його звернення на 
засіданні Ради. 

З урахуванням наведеного, суд 
вважає, що, оскільки позивач безпо-
середньо не належить до суб’єктів, за 
зверненням яких Рада вправі ухвалю-
вати рішення, голова Ради правомірно, 
діючи відповідно до ст.21 закону 
№22/98-ВР, §4 розд.І Регламенту ВРЮ, 
затвердженого рішенням ВРЮ від 
4.10.2010 №791/0/15-10, ст.20 закону 
«Про звернення громадян» від 2.10.96 
№393/96-ВР, повідомив заявника про 
те, що відомості, викладені в скарзі, 
доручено перевірити ВККС з подаль-
шим повідомленням позивача про 
результати цієї перевірки. 

При цьому Рада як колегіальний 
орган на даній стадії жодних рішень 
чи дій по скарзі позивача не прийма-
ла і не вчиняла, оскільки в даному ви-
падку вона починає діяти з моменту 
внесення членом Ради за результат 
здійсненної ним перевірки пропози-
ції щодо подання про звільнення судді 
з посади або про відкриття дисциплі-
нарного провадження стосовно суддів 
ВС і суддів вищих спеціалізованих судів. 

Такий висновок грунтується на по-
ложеннях закону 22/98-ВР. Зокрема, 
ст.39 якого визначено стадії дисциплі-
нарного провадження. До них належить: 

1) перевірка даних про дисциплінар-
ний проступок; 

2) відкриття дисциплінарного про-
вадження; 

3) розгляд дисциплінарної справи; 
4) прийняття рішення. 
Згідно з ст.40 зазначеного закону 

перевірка даних про дисциплінарний 
проступок здійснюється за дорученням 
ВРЮ, голови або його заступника одним 
із членів ВРЮ шляхом одержання пись-
мового пояснення від судді та інших 
осіб, витребування та ознайомлення з 
матеріалами судових справ, одержання 
іншої інформації від будь-яких орга-
нів, організацій, установ, громадян чи 
їх об’єднань. За наслідками перевірки 
складається довідка з викладенням 
фактичних обставин, виявлених під 
час перевірки, висновків та пропози-
ції. З довідкою і матеріалами повинен 
бути ознайомлений суддя, стосовно 
якого проводилася перевірка. Довідка 
і всі матеріали перевірки передаються 
до ВРЮ, яка вирішує питання про до-
цільність порушення дисциплінарного 
провадження. 

Із досліджених в судовому засі-
данні матеріалів справи та наданих 
сторонами доказів вбачається, що таке 
подання членом Ради за зверненням 
позивача не внесено, тому Рада не мо-
гла приймати рішення. 

Керівництво роботою Ради покладено 
на голову Ради та його заступника. Відпо-
відно до стст.20, 21 закону №22/98-ВР, §4 
розд. І Регламенту, до повноважень голови 
Ради, заступника голови, що здійснюють-
ся за дорученням голови, зокрема, відне-
сено здійснення контролю за своєчасним 
і належним розглядом подань, скарг та 
інших звернень, поданих до ВРЮ у вста-
новленому законом порядку. 

З наведеного випливає, що фактично 
спірні правовідносини виникли не з Ра-
дою, як колегіальним органом, а з її по-
садовою особою, як окремим суб’єктом 
владних повноважень, який в межах 
своєї компетенції здійснює певні дії та 
приймає рішення. 

Відповідно до правил предметної 

підсудності та особливостей прова-
дження у справах щодо оскарження ак-
тів, дій чи бездіяльності ВР, Президента, 
ВРЮ, ВККС (ч.4 ст.18, ст.1711 КАС) ВАС 
як суду першої інстанції підсудні справи 
щодо оскарження актів, дій чи бездіяль-
ності ВРЮ, а не її посадових осіб. 

Згідно з стст.3, 6, ч.3 ст.50 КАС від-
повідачем в адміністративній справі є 
суб’єкт владних повноважень, який, на 
думку позивача, порушив його права, 
свободу чи інтерес. Саме позивач за-
значає особу, яка повинна відповідати 
за позовом. 

Стаття 52 цього кодексу не допускає 
заміну первинного позивача або відпо-
відача належним позивачем або відпо-
відачем, якщо це потягне за собою зміну 
підсудності адміністративної справи. 

Звертаючись з позовом до ВРЮ як 
колегіального органу, позивач фактично 
оскаржує бездіяльність посадової особи 
ВРЮ, тому вимога про визнання безді-
яльності відповідача протиправною є 
безпідставною. 

Безпідставною є також вимога про 
зобов’язання Ради розглянути матеріали 
за зверненням представника Capital SA 
згідно з ст.40 закону №22/98-ВР, оскільки 
перевірка даних про дисциплінарний 
проступок здійснюється за дорученням 
ВРЮ, голови або його заступника одним 
із членів ВРЮ, подання про проведен-
ня перевірки членом Ради не внесено, 
тому Рада не могла приймати рішень, 
отже, суд не може зобов’язати Раду як 
колегіальний орган прийняти рішення 
за результатами перевірки щодо судді 
Федорчука А.Б. 

Виходячи з положень, викладених у 
п.2 ч.5 ст.1711 КАС, суд може зобов’язати, 
зокрема, Вищу раду юстиції вчинити 
певні дії в разі визнання дій чи безді-
яльності протиправними. При цьому, 
суд повинен врахувати вимоги ч.2 ст.6 
Конституції, згідно з якими органи за-
конодавчої, виконавчої та судової влади 
здійснюють свої повноваження у вста-
новлених цією Конституцією межах і 
відповідно до законів. 

Повноваження Вищої ради юстиції 
визначені в ст.131 Конституції та ст.3 за-
кону №22/98-ВР. Зокрема, ВРЮ: 

вносить подання Президенту про 
призначення суддів на посаду або про 
звільнення їх з посади; 

за поданням відповідної ради суддів 
призначає на посади голови суду, заступ-
ника голови та звільняє їх з цих посад; 

розглядає справи і приймає рішення 
стосовно порушення суддями і прокуро-
рами вимог щодо несумісності; 

розглядає скарги на рішення про 
притягнення до дисциплінарної відпо-
відальності суддів апеляційних та міс-
цевих судів, а також прокурорів. 

Системний аналіз норм вищенаведе-
них законів у сукупності з матеріалами 
справи дають підстави колегії суддів 
ВАС вважати, що відповідач не порушив 
вимоги закону «Про Вищу раду юстиції», 
не допустив протиправної бездіяльності, 
з урахуванням чого підстав для задо-
волення позовних вимог не вбачається. 

Керуючись стст.160, 161—163, 167, 1711 
КАС, Вищий адміністративний суд 

ПОСТАНОВИВ: 

В задоволенні позову компанії 
Capital Sa до Вищої ради юстиції про 
визнання бездіяльності протиправною 
та зобов’язання вчинити певні дії від-
мовити повністю. 

Постанова є остаточною і не підлягає 
перегляду в апеляційному чи касаційно-
му порядку. �

 � Вищий адміністративний суд України
Іменем України 
Постанова

19 травня 2011 року   м.Київ   №П/9991/235/11

Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів: 
головуючого судді — ШВЕДА Е.Ю. (доповідача), 
суддів: ЗАЙЦЕВА М.П., ОЛЕКСІЄНКА М.М., РЕЦЕБУРИНСЬКОГО Ю.Й., ЧЕРПАКА Ю.К., 
секретаря судового засідання: БОНДАРЯ С.В., 
за участю представника позивача — АЛЕКСЄЄВОЇ С.А.,  

 � Пленум Вищого адміністративного 
суду України
Іменем України
Постанова

20 липня 2011 року                     №3
Про внесення змін і доповнень до постанови Пленуму Вищого 
адміністративного суду України від 25.06.2009 №1 «Про судову практику 
розгляду спорів щодо статусу біженця, видворення іноземця чи особи без 
громадянства з України та спорів, пов’язаних із перебуванням іноземця та 
особи без громадянства в Україні»  

Головуючий 
О.ПАСЕНЮК 

Секретар Пленуму 
М.СМОКОВИЧ 

ДОКУМЕНТ
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