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Президент України
Колективу газети «Закон і Бізнес»

Щиро вітаю із 20-річчям від дня заснування газети «Закон і Бізнес».
Ваше видання почало виходити в період, коли Українська держава стала на шлях незалежнос-
ті, і зробило значний внесок у формування нової правової культури українського суспільства.

Усі ці роки колектив газети відзначається об’єктивністю і неупередженістю поданої
інформації, роблячи вагомий внесок у розбудову демократичної та правової держави.

Завдяки професіоналізму і таланту журналістів «Закон і Бізнес» став одним із найпопулярні-
ших видань, якому вже два десятиліття довіряє широке коло вітчизняної юридичної спільноти.

Бажаю міцного здоров’я, благополуччя і творчих успіхів в ім’я України.

Віктор ЯНУКОВИЧ

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Голова Вищого господарського суду України Віктор ТАТЬКОВ:
«Ефективним може бути тільки той голова, 
який має безумовний авторитет у колег 
і як керівник, і як юрист»
РОМАН ЧИМНИЙ

Вищий господарський суд можна 
вважати рушійною силою судової 
реформи. Саме за його поданням 
Конституційний Суд у березні 
2010 року виніс рішення, яким 
фактично ліквідував інститут 
повторної касації, поставивши 
крапку в спорів щодо самої 
можливості існування вищих 
спеціалізованих судів. І нова 
система судоустрою, що закладалася 
в реформений закон, уже не могла 
бути іншою. Невдовзі після його 
прийняття система господарських 
судів отримала нового очільника, 
якому випала нагода довести 
на практиці ефективність 
запровадженої моделі. 

Як наразі вибудовуються 
відносини між Верховним 
і Вищим господарським судами, 
а також усередині самого ВГС, 
які вимоги висуваються 
до керівників господарських 
судів — кореспонденту «ЗіБ» 
розповів голова ВГС, член Вищої 
ради юстиції, заслужений юрист 
України Віктор ТАТЬКОВ.

«Від судової реформи виграло 
насамперед суспільство» 

— Вікторе Івановичу, напевне, вищі 
спеціалізовані суди найбільше виграли від 
проведеної судової реформи, насамперед 
у частині автономії від «верховного» 
нагляду. Як сьогодні вибудовуються від-
носини ВГС і ВС?

— На питання, хто з двох судів 
найбільше виграв від судової рефор-
ми, дам таку відповідь: обидва суди і 
суспільство в цілому.

Насправді відбувся не перероз-
поділ повноважень, а оптимізація 

судових процедур у країні. Йдучи 
суто прагматичним шляхом, зако-
нодавець чітко визначив роль вищих 
спеціалізованих судів і Верховного 
Суду: перші є судами касаційної ін-
станції, і їх функції не дублюються 
іншим судовим органом, оскільки 
це суперечить конституційним за-
садам судочинства. ВС забезпечує 
однакове і правильне застосування 
законодавства судами нижчого рівня 
шляхом ухвалення судових рішень у 
справах, в яких вищі спеціалізовані 
суди по-різному застосували один і 
той самий закон. 

На мій погляд, створена оптималь-
на модель: переважна більшість справ 
завершується в касаційній інстанції, 
тим самим забезпечується остаточне 
вирішення спору без зайвої тяганини, 
а найвищий судовий орган позбавля-
ється від необхідності розглядати дріб-
ні справи і має зосередити свої зусилля 
на справах, найбільш актуальних з 

точки зору застосування законодав-
ства. При цьому вперше в історії судо-
вої системи країни рішення ВС щодо 
правильного застосування норми ма-
теріального права є обов’язковими як 
для всіх судів загальної юрисдикції, 
так і для суб’єктів владних повнова-
жень. Значення цієї новели для зміц-
нення законності в державі важко 
переоцінити.

Що ж стосується взаємин між Вер-
ховним і Вищим господарським суда-
ми, то вони є нормальними.

— Які законодавчі новели, на ваш по-
гляд, зайві в реформеному законі, а яких 
норм не вистачає?

— Насамперед зауважу, що закон «Про 
судоустрій і статус суддів» є своєчасним і 
прогресивним, оскільки містить новації 
щодо організації судової влади та здій-
снення правосуддя в Україні, які відпо-
відають європейській практиці. 

 � Продовження на стор. 4—5

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Ювілей 
з новим 
обличчям
Газета — слово жіночого 
роду, тому своє 20-річчя має 
зустріти в повній красі. І вона 
добре підготувалася до свята, 
аби потішити сьогодні вас, 
шановні читачі, сучасним 
повнокольоровим дизайном та 
новітнім модернізованим сайтом. 

Сьогодні навряд чи хтось згадає, 
яким був перший номер першого в ра-
дянській Україні правового тижневи-
ка «Закон і Бізнес». Вісім простеньких 
за оформленням сторінок, що друку-
валися ще за допомогою свинцевих 
форм, навряд чи переросли б у про-
фесійне спеціалізоване видання, якби 
не незалежність нашої країни. «Ви 
збираєтеся писати про те, чого немає! 
Ну, побавтеся», — жартував один із 
чиновників під час державної реєстра-
ції видання, коли прочитав, що одним 
із завдань газети буде «пропагування 
правових знань». Адже в ті часи вголос 
про право говорили хіба що на кухні, а 
матеріали про права і свободи людини 
межували з дисидентством.

Напевне, саме тому наш часопис за-
цікавив читачів — перший передплат-
ний тираж перевищив усі прогнози! 
Цей факт не залишився непоміченим: 
«Закон і Бізнес» став лауреатом одного 
з перших конкурсів «Людина року» в 
розділі спеціалізованих видань, а та-
кож уписаний у Золоту книгу України. 
І сьогодні, попри конкуренцію та роз-
виток Інтернету, газету продовжують 
чекати в усіх містах України судді та 
юрисконсульти, прокурори й адвока-
ти, нотаріуси й науковці, працівники 
юстиції та правоохоронці. 

Ми щиро вдячні всім, хто за ці 20 
років долучився до кола наших чита-
чів. Ми працювали і працюватимемо 
тільки для вас! 

Редакція також удячна за висо-
копрофесійну роботу тим, хто пра-
цював над новим обличчям газети й 
сайту, зокрема брендинговому агент-
ству Milk Identity & Communications, 
студії Дмитра Бабича та експертній 
групі Kwendi. Сподіваємося, що нові 
стиль і зміст видання, сучасний дизайн 
і зручна платформа сайту zib.com.ua з 
його додатковими можливостями 
стануть вам до вподоби.

З ювілеєм! Будьмо!  �

АНОНСИ

РЕФОРМА

Новий КПК ухвалять 
цього року
Президент позитивно оцінив проект 
нового Кримінально-процесуально-
го кодексу, підготовлений робочою 
групою з питань реформування 
кримінального судочинства. � СТОР. 2

ВIТАННЯ

На службі Закону
«ЗіБ»: ми інформуємо перших 
уже 20 років! � СТОР. 3

КАДРИ 
Неявка не врятувала 
від звільнення
За організаційні негаразди очільник 
КААС поплатився посадою. � СТОР. 6

СПОРИ

ВАС зайнявся 
переселенням ВС
Касаційна інстанція має найближ-
чим часом визначити, чи законно 
Кабмін передав приміщення Вер-
ховного Суду новоствореному Ви-
щому спеціалізованому суду. � СТОР. 5

«ДИСЦИПЛІНАРКА»
ВККС відстоює 
власні повноваження
Часто заявникам, яких не влашто-
вують рішення Феміди, здається, що 
Вища кваліфікаційна комісія суддів 
знайде докази необ’єктивності та 
упередженості законника і «пока-
рає» його за це. � СТОР. 7

МОМЕНТ ІСТИНИ

20 років 
у об’єктиві «ЗіБ»
� СТОР. 8

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Апеляційне 
оскарження
Додаткові докази, подані стороною 
на обгрунтування її відзиву, при-
ймаються і розглядаються без об-
межень � СТОР. 13

АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАХОДИ

На засадах 
невідворотної 
відповідальності
З 1 липня особи, уповноважені 
на виконання функцій держави, 
не можуть приймати дарунки, 
дорожчі за 480 гривень. � СТОР. 17

НОВІ ОБЛИЧЧЯ

Валентин ЗАГАРІЯ:
«Юристи 
є заручниками 
системи, 
яка склалася 
в державі...»
ЛЕВ СЕМИШОЦЬКИЙ

Асоціація правників України 
визначилася з новим керівництвом 
на найближчі два роки. 10 червня 
в Одесі, під час чергового засідання 
асамблеї АПУ, її президентом було 
обрано Валентина ЗАГАРІЯ. По 
гарячих слідах кореспондент «ЗіБ» 
поцікавився його поглядами на 
поточні реформи, що відбуваються 
в правовій сфері.

 � Продовження на стор.12
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ВІТАЄМО!

ІВАН СІДЕЛЬНИК 
18 червня, 72 роки

Голова підкомітету Комітету ВР з питань 
аграрної політики та земельних відносин, 
представник групи «Реформи заради 
майбутнього», народний депутат V та VI 
скликань.

ПЕТРО МЕЛЬНИК
18 червня, 54 роки

Заступник голови Комітету ВР з питань 
бюджету, представник фракції Партії 
регіонів, народний депутат ІІІ, V та VI 
скликань.

МИКОЛА БАГРАЄВ 
19 червня, 47 років

Член Комітету ВР з питань свободи слова 
та інформації, представник фракції Партії 
регіонів, народний депутат IV—VI скли-
кань. 

ВОЛОДИМИР 
НАКОНЕЧНИЙ 
20 червня, 59 років

Член Комітету ВР з питань фінансів, бан-
ківської діяльності, податкової та митної 
політики, представник фракції Партії регі-
онів, народний депутат IV—VI скликань. 

КОРДОН

Приїзд за 
стандартом
Кабмін прийняв постанову, якою 
затвердив правила оформлення віз 
для в’їзду в Україну і транзитного 
проїзду по її території. Про 
це повідомив прес-секретар 
Міністерства закордонних справ 
Олександр Дікусаров. 

Він відзначив, що ця постанова 
була прийнята 1 червня і набуде чин-
ності 10 вересня. 

Згідно з документом зменшу-
ється кількість типів віз (із 22 до 
3) і визначення типів відповідно до 
строків перебування (транзитна, 
короткострокова і довгострокова); 
скасовуються колективні візи; відмі-
няються запрошення для оформлен-
ня короткострокових віз для в’їзду 
в Україну для громадян Гватемали, 
Малайзії, Мексики, Панами, Сінга-
пуру і Хорватії. Окрім цього, впро-
ваджується на принципах взаємності 
для громадян Антигуа і Барбуди, 
Барбадосу, Маврикію, Сальвадору, 
Сейшельських Островів і Туреччини, 
які в’їжджають до України з метою 
туризму з можливістю оформлення 
віз строком до 15 днів в аеропортах 
«Бориспіль», «Одеса», «Сімферо-
поль» і Одеському морському торго-
вому порту.

Також передбачено встановлення 
єдиного тарифу на оформлення віз: 
разова віза — $85 (680 грн.), дворазо-
ва — $130 (1040 грн.), багаторазова — 
$200 (1600 грн.).

Крі м того,  ві д тепер Укра ї на 
зобов’язана інформувати іноземців та 
осіб без громадянства про причини 
відмови в оформленні віз письмово. 
Також іноземці й особи без громадян-
ства можуть оскаржити таке рішення 
в установленому порядку. �

ВІЗИТ

Гість із Піднебесної привезе інвестиції
МАРИНА БОЙКО

Китайський лідер Ху Цзіньтао 
після 10-річної перерви вирішив 
знову відвідати Україну. Візит 
до нашої країни заплановано на 
18—20 червня.

Нині в голови КНР гаряча пора 
поїздок: 15 червня він брав участь 
у саміті Шанхайської організації 
співпраці, який проходив у Астані, 
а вже наступного дня вирушив до 
Москви.

Востаннє Ху Цзіньтао був у Києві 
ще у 2001 р. У 2002-му Китай відвідав 
тодішній український гарант Леонід 
Кучма. Під час президентства Віктора 
Ющенка відносини Києва і Пекіна роз-
вивалися не дуже активно.

Однак з приходом до влади Вікто-
ра Януковича українсько-китайська 
співпраця переживає своєрідний 
ренесанс. Восени минулого року, 
після 8-річної паузи, Віктор Федо-
рович наніс 4-денний візит до КНР. 
Сторони підписали 13 договорів на 
суму $4 млрд. «Не пізніше за 2012 рік 
наш товарообіг буде на рівні не менш 
ніж $10 млрд», — обіцяв В.Янукович 
у вересні 2010-го. 

Багато експертів уважають, що 
для Пекіна Київ — вікно в Європу. 
Геополітичне становище нашої країни 
важливе для Піднебесної: Київ може 
стати плацдармом для китайської еко-
номічної експансії на захід.

Спочатку Ху Цзіньтао відвідає 
Крим, а вже 20 червня прибуде в Київ. 
Півострів привертає китайських ін-
весторів «ресурсними можливостя-

ми» шельфів Чорного й Азовського 
морів. Також Пекін хоче допомогти 
нам модернізувати газотранспортну 
систему, взяти участь у будівництві 
газо- і нафтопроводів, особливо по дну 
Чорного моря.

«Китай завжди виявляв зацікав-
леність у співпраці з таким потенцій-
ним партнером, як Україна. Незважа-
ючи на заморожування відносин під 
час президентства В.Ющенка, тепер 
контакти з Піднебесною налагоди-
лися, і Київ може розраховувати на 
інвестиції», — вважає експерт Воло-
димир Корнілов.

Про всі цікаві моменти візиту Ху 
Цзіньтао до Криму і Києва, про те, 
скільки грошей Пекін готовий інвес-
тувати в економіку нашої країни цьо-
го року, читайте в наступному числі 
«ЗіБ». �

ІНІЦІАТИВА

Пенсії 
стануть 
з податком
ВР ухвалила у першому читанні 
проект пенсійної реформи. Цим 
документом пенсійний вік для 
жінок підвищується до 60 років, а 
для чоловіків-держслужбовців —  
до 63 років.

Водночас, за словами лідер фрак-
ції ПР Олександра Єфремова, його 
політсила пропонуватиме Уряду опо-
датковувати пенсії, що перевищують 
10 мінімальних зарплат, оскільки їх 
обмеження йде в розріз із Консти-
туцією.

«Більшість депутатів нашої фракції 
схиляється до того, щоб запропонува-
ти Уряду варіант додаткового подат-
кового стягнення. Тобто якщо людині 
раніше встановлена пенсія, вища за 10 
мінімальних зарплат і, за Конституці-
єю, ми не маємо права її скасувати, то 
ми пропонуємо ввести такі податки, 
якими б дана пенсія нівелювалася до 
10 мінімальних зарплат», — сказав 
О.Єфремов.

Крім того, він повідомив, що, швид-
ше за все, норму про підвищення пен-
сійного віку для жінок до 60 років, яка 
міститься в урядовому законопроекті 
про пенсійну реформу, «буде відсунуто 
на 5 років». Разом з тим буде введено 
так звану мотивувальну систему, за 
якою за кожен додатково відпрацьова-
ний місяць після 55 років установлю-
ватимуться певні надбавки. �

ПІД СЛІДСТВОМ

Договір «особливих відносин»
В екс-прем’єра були особисті мотиви для підписання газового контракту?

ЮЛІЯ АЛЕКСАНДРОВА

Тимчасова слідча комісія ВР 
з питань розслідування обставин 
підписання угод між 
НАК «Нафтогаз України» і 
ЗАТ «Газпром» нарешті винесла 
на люди плід тримісячної роботи — 
попередній звіт. Вердикт 
парламентарів: при підписанні 
договору Прем’єр-міністр 
порушила закони України, 
причому для цього в неї були 
особисті мотиви. 

«Це щось неймовірне»

Для того щоб дійти попередніх 
висновків, ТСК провела 6 відкритих 
засідань, розіслала понад 70 запитів і 
звернень у різні органи, підприємства 
й організації, які пізніше були ретель-
но вивчені та проаналізовані. 

Як відомо, підписанню 19 січня 
2009 року злощасного договору з Ро-
сією про постачання газу передувала 
зустріч Ю.Тимошенко з Володимиром 
Путіним, яка пройшла за зачиненими 
дверима. Після цього Юлія Володи-
мирівна запропонувала тодішньому 
голові правління НАК «Нафтогаз 
Україна» Олегу Дубині підписати 
угоду з Росією. Як випливає з про-
токолів допиту О.Дубини, він навід-
різ відмовився це робити, оскільки 
умови були абсолютно невигідними 
для України. Проте Прем’єр-міністр 
продовжувала тиснути, і тоді голо-
ва «Нафтогазу» заявив, що підпише 
договір тільки після затвердження 
директив Урядом. 

Як говориться у звіті комісії, за-
тверджувати будь-які директиви Каб-
мін повинен колегіально. Але міністри 
(незважаючи на наполегливі спроби 
віце-прем’єра Олександра Турчинова 
їх переконати) голосувати за таке рі-
шення відмовилися. 

У звіті наводиться стенограма за-
сідання Уряду, і репліки міністрів з 
приводу озвученої пропозиції гово-
рять самі за себе:

В.Пинзеник: «На яких умовах, на 
якому кордоні зафіксована ціна $450? 
Якої країни світу? Яка країна світу, де 
платять $450?» 

Ю.Єхануров: «Про що ви говорите? 
Олександре Валентиновичу, врахову-
ючи, що в мене є досвід цієї боротьби, 
я прошу вашої згоди, щоб я пішов, щоб 
не наговорив тут зайвого» (йде).

В.Огризко: «…Ось чеська сторона, 
неофіційно, звичайно, але на І квартал 
назвали ціну $280. За 1000 кубометрів 
газу для Чехії. Звідки 450? Це щось не-
ймовірне».

І.Вакарчук: «...Я так зрозумів, що 
це диктат Росії і більше нічого, ніяких 
переговорів немає».

Після «бунту» міністрів Юлія Во-
лодимирівна одноосібно видала ди-
рективу, що не передбачено ні Консти-
туцією, ні будь-яким іншим законом. 

П і д с у м ко м  « с а м о п р а в с т в а » 
Прем’єра став уже відомий договір, 
в якому закріплювалася ціна $450 за 
1000 м3 газу. А це, на думку депутатів, 
«не ринкова, а політична ціна», до 
того ж умови січневої угоди супер-
ечать іншому двосторонньому дого-
вору, підписаному 12.03.2008, згідно з 
яким ціна за газ зафіксована на рівні 
$179,5 за 1 тис. м3, і Меморандуму про 
співпрацю в газовій сфері між уряда-
ми України і РФ, в якому визначений 
3-річний перехідний період для вста-
новлення ринкових цін на газ і тран-
зит (у договорі від 17.01.2009 цей строк 
скорочено до 1 року). При цьому ставка 
на транзит російського газу не підви-
щилася ні на копійку і залишилася $1,7. 

21 січня 2009 року на засіданні 
Кабміну Ю.Тимошенко попросила 
членів Уряду схвалити підписані в 
Москві контракти, не надавши їх копій 
або інформації про їх зміст. Голосу-
вання відбувалося «навмання». Юлія 
Володимирівна тільки повідомила, 
що «Україна набула абсолютно нового 
рівня політичної, енергетичної неза-
лежності», і формули для визначення 
ціни на газ «такі, що використовують-
ся для ЄС, нічого особливого» (пізніше 
з’ясувалося, що Україна отримала най-
вищу в Європі ціну за газ).

Таким чином, мовиться у звіті, 
можна вважати, що фактично затвер-
дження угод Урядом не було взагалі, 
оскільки ніхто не знав, за що голосує. 

Дивні збіги

На думку членів ТСК, для підпи-
сання таких невигідних для України 
угод у Прем’єра були особисті мотиви: 
в неї склалися «особливі відносини» з 
держорганами і керівництвом Росії, 
які «формувалися з 1996 року на базі 
торгівлі газом, а також у зв’язку з пору-
шенням Ю.Тимошенко кримінального 
законодавства на території РФ».

На момент підписання газових 
угод, стверджують члени ТСК, у на-

лежних Ю.Тимошенко та її сім’ї ЗАТ 
«ПФК «ЄЕСУ» і ТОО «ТД «Босфор» 
існував визнаний і непогашений борг 
перед Міністерством оборони РФ 
на суму понад $405 млн. Крім того, 
на лідера БЮТ у Росії було заведено 
кримінальну справу за організацію 
неодноразового давання хабарів по-
садовим особам Міноборони РФ.

Борг у $405 млн утворився в ре-
зультаті складних багатоступінчатих 
тіньових схем, в яких сторонній люди-
ні практично неможливо розібратися. 
До речі, Росія неодноразово намага-
лася перевести цей борг у категорію 
державного. 

Одночасно робилися спроби штучно 
«переписати» борг «ЄЕСУ» на «Нафто-
газ». Річ у тому, що 15.10.1996 був підпи-
саний дивний двосторонній договір між 
«Укргазпромом» і ТОО «Босфор» (який 
належав Ю.Тимошенко і членам її сім’ї) 
про постачання невідомого товару (акт 
специфікації члени ТСК так і не змогли 
знайти). Через деякий час на «Нафтогаз», 

який став наступником «Укргазпрому», 
стали тиснути з вимогою визнати борги 
перед «Босфором» і видати векселі на 
суму понад $100 млн. Фіктивні векселі 
виписав тодішній заступник голови 
«Нафтогазу» Євген Корников (проти 
нього нині порушено кримінальну 
справу). При цьому ніяких документів, 
що доводять існування боргу, надано 
не було. 

Є в цій історії цікаві збіги. На-
приклад, невдовзі після підписання 
січневих угод податкова адміністра-
ція подала позов про припинення 
компанії «ЄЕСУ» й відміну її юридич-
ної реєстрації, а Дніпропетровський 
окружний адмінсуд частково його за-
довольнив. Цікаво також, що востаннє 

Міноборони РФ намагалося отримати 
борг «ЄЕСУ» й «Босфору» з «Нафтога-
зу» 1 липня 2009 року. І ще один збіг, 
на який звернули увагу парламентарі: 
кримінальну справу відносно Юлії 
Володимирівни закрили в РФ за «не-
реабілітуючими обставинами» раніше 
строку, передбаченого для цього росій-
ським законодавством.

На думку Інни Богословської, 
враховуючи все це, Ю.Тимошенко 
не мала права брати участі в газових 
переговорах з Росією: «Все це дає нам 
підстави вважати, що Ю.Тимошенко 
мала особливі стосунки з російською 
стороною, які являли собою конфлікт 
особистих інтересів. За загально-
прийнятою  європейською практикою, 
прем’єр-міністр при таких обставинах 
повинен зробити публічну заяву і ви-
йти з переговорів». 

Поданий звіт — це лише перший 
крок у роботі ТСК. Парламентарі про-
довжують розсилати запити і копати 
під екс-прем’єра. � 

Фактично затвердження угод 
Урядом не було взагалі, оскільки 
ніхто не знав, за що голосує

РЕФОРМА

Новий КПК ухвалять цього року
ВАСИЛЬ КОЛІШНИЙ

Президент Віктор Янукович 
позитивно оцінив проект нового 
Кримінально-процесуального 
кодексу, підготовлений робочою 
групою з питань реформування 
кримінального судочинства. 

Відкриваючи 16 червня засідання 
робочої групи, глава держави наголо-
сив, що завершити цю роботу потріб-
но якнайшвидше — вже в цьому році. 
«Переконаний, що прийняття нового 
КПК є запорукою побудови в Україні 
правової держави та виступає однією 
з найголовніших гарантій дотримання 
прав людини в нашій країні», — заува-
жив В.Янукович.

За словами глави держави, про-
ект КПК запроваджує якісно нову 
систему правових засобів захисту 
людини, суспільства та держави від 
кримінальних правопорушень, а 
також забезпечує швидке, повне й 
неупереджене розслідування кримі-
нальних справ. Президент особливо 
підкреслив, що в проекті закладено 
механізми забезпечення рівності та 
змагальності сторін процесу. Новий 
кодекс також істотно розширить пра-
ва адвоката, який отримав можли-
вість нарівні з прокурором збирати 
докази та подавати їх суду.

«Ми змінимо існуючу в Україні 
практику, коли суди демонструють 
відданість лише одній стороні про-
цесу — обвинуваченню», — сказав 
В.Янукович. У зв’язку із цим він на-
гадав, що у 2011 році вітчизняні суди 
винесли тільки 0,2% виправдувальних 
вироків, тоді як у європейських краї-
нах ця цифра в десятки разів більша.

З-поміж новел КПК Президент від-
значив заборону для суду розглядати 
як докази відомості, отримані органа-

ми слідства шляхом насильства або 
погроз стосовно підозрюваного. 
«У практиці Європейського суду з прав 
людини важливе місце займають стан-
дарти охорони таємниці спілкування 
та приватного життя. З урахуванням 
цих стандартів у кодексі встановлено 
вичерпний перелік випадків, у яких 
правоохоронні органи мають право 
здійснювати негласні слідчі дії», — 
зауважив В.Янукович. При цьому не-
гласні слідчі дії можливі лише в разі 

розслідування тяжких або особливо 
тяжких злочинів і виключно на під-
ставі рішення суду.

В.Янукович окремо зазначив, що 
проект передбачає можливість уго-
ди між прокурором і підозрюваним, 
між потерпілим і підозрюваним. Це, 
на його думку, сприятиме істотному 
скороченню строків розслідування 
кримінальних злочинів. Глава держави 
також нагадав, що під час підготовки 
документа були опрацьовані пропозиції 
міжнародних та вітчизняних експертів, 
науковців, неурядових організацій, та 
запропонував ознайомити провідних 
європейських експертів з проектом ко-
дексу та врахувати їхні зауваження при 
подальшому опрацюванні тексту.

До речі, радник з правових питань 
Посольства США в Україні Департа-
менту юстиції США Джон Енгстром, 
говорячи про концепцію, закладену 
в новому КПК, відзначив роль керів-
ника головного управління з питань 
судоустрою АП Андрія Портнова і 
подякував йому за активну участь у 
розробці проекту кодексу. �

P.S. Разом з наступним числом «ЗіБ» 
усі передплатники отримають 
проект КПК (з порівняльними 
таблицями щодо пропонованих 
змін до інших законів). Чекатимемо 
на ваші відгуки. Наша електрон-
на адреса inzib@optima.com.ua.

2 новини і коментарі



ВІТАННЯ

На службі Закону
«ЗіБ»: ми інформуємо перших уже 20 років!

МІНІСТЕРСТВО
ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Шановні друзі!
Вітаю творчу команду газети «За-

кон і Бізнес» із 20-річчям від дня на-
родження вашого першого випуску!

Дякую за високу місію, яку ви здій-
снюєте, інформуючи суспільство про 
новини права, підвищуючи правову 
обізнаність громадян України, а також 
за неупереджений та професійний під-
хід до цієї важливої справи! 

На наступне, третє, десятиріччя ба-
жаю вам вдумливих читачів, творчих 
ідей, ділових успіхів та довголіття на 
ниві журналістики! Не сумніваюся, що 
попереду ваші найкращі публікації та 
найбільші творчі успіхи.

З днем народження, шановна га-
зето!

З повагою 
Міністр юстиції України 
Олександр ЛАВРИНОВИЧ

МІНІСТЕРСТВО 
ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

Шановний колективе редакції 
газети «Закон і Бізнес»!

Приміть мої вітання з нагоди 
20-річчя вашого видання!

Міністерство внутрішніх справ 
України та газета «Закон і Бізнес» 
мають спільну мету — забезпечен-
ня захисту прав людини. З вашою 
допомогою юристи всієї країни ма-
ють змогу висловитися з приводу 
вирішення актуальних проблем — 
це дуже важливо для становлення 
України як демократичної правової 
держави.

Як міністр вну трішні х справ 
України, я хочу подякувати вам за 
неоціненний вклад, який ви робите в 
розвиток нашої країни! Активна гро-
мадська позиція, якої дотримується 
видання «Закон і Бізнес», заслуговує 
на повагу. Дуже приємно спостеріга-
ти за тим, як кожного року з моменту 
здобуття Україною незалежності до 
вас приєднується все більше профе-
сіоналів — суддів, адвокатів, про-
курорів та правозахисників, котрі 
стоять на варті Закону.

Також вражає спектр питань, ви-
світлюваних на сторінках газети «За-
кон і Бізнес». Як і міліція, ви приділяє-
те багато уваги гарантуванню безпеки 
громадян, зокрема правової. Тому я 
впевнений, що спільними зусиллями 
ми зможемо внести позитивні зміни до 
українського законодавства на благо 
нашого народу та держави.

Ще раз вітаю зі святом! Будьте здо-
рові та щасливі!

З повагою
Міністр внутрішніх справ України 
Анатолій МОГИЛЬОВ

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ 

Дорогі друзі!
Щиро вітаємо колектив щотиж-

невика «Закон і Бізнес» із 20-літнім 
ювілеєм!

Ваше видання, як ровесник неза-
лежності України, з року в рік долуча-
ється до формування громадянського 
суспільства на засадах демократії та 
верховенства права.

Упродовж двох десятиліть «За-
кон і Бізнес» залишається провідним 
виданням у царині правової освіти 
населення, вісником чесних новин 
юридичного співтовариства, трибу-
ною передової правничої думки і на-
полегливо пропагує правову культуру 
багатотисячній аудиторії своїх читачів 
і шанувальників. Саме на це спрямова-
на його редакційна політика. Сьогодні 
ми можемо оцінити, наскільки пра-

вильно, актуально і далекоглядно були 
вибрані орієнтири далекого 1991 року.

Конституційний Суд України має 
багаторічні традиції співпраці зі що-
тижневиком, які склалися на основі 
доброзичливості, безконфліктності та 
орієнтації на тривале співробітництво.

На шпальтах ювілейного видання 
бажаємо колективу редакції «Закон і 
Бізнес» і надалі дотримуватися висо-
ких фахових стандартів у медіапрос-
торі.

Нехай ширшає коло ваших читачів, 
зростають тиражі, а творчої наснаги 
додає добре здоров’я і родинний за-
тишок! Зі святом!

Голова Конституційного Суду України 
Анатолій ГОЛОВІН

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД 
УКРАЇНИ

Дорогі друзі, колеги!
Щиро вітаю з 20-річним ювілеєм 

вашої газети «Закон і Бізнес»! Сьогодні 
в Україні тривають складні процеси 
становлення соціально орієнтованої, 
демократичної, правової держави, 
утвердження прав і свобод людини. 
І провідна роль у цьому процесі, без-
умовно, належить юристам, адвока-
там, суддям — вартовим законності й 
правопорядку. Це висока честь і вели-
чезна відповідальність.

Все, що ви робите, мені дуже 
близьке. А робите ви дуже святу 
справу, конс ульт у ючи людей на 
сторінках свого видання, надаючи 
їм кваліфіковану просвітницьку 
допомогу і гуртуючи правників. Ви 
робите надзвичайно корисну справу 
для розвитку юридичної науки, для 
популяризації юридичних знань і 
для того, щоб наші люди не були 
юридичними невігласами. Глибоко 
переконаний, що ваша щоденна пра-
ця, знання, професійна майстерність, 
творчий підхід та інтелектуальний 
потенціал стануть запорукою здій-
снення та забезпечення демократич-
них реформ у нашій державі, гаран-
тією її впевненого поступу.

Газета належить до тих небагатьох 
періодичних видань, яким удалось і 
вдасться вистояти в усі часи. Пере-
конаний, що й надалі обрані вашим 
часописом демократичні чесноти, са-
мовіддане служіння ідеалам Закону, 
неспинне прагнення змінювати життя 
на краще залишатимуться доміную-
чими орієнтирами для журналістів 
«Закону і Бізнесу», численного активу 
передплатників і всіх поціновувачів 
видання.

З нагоди свята зичу всьому ко-
лективу газети «Закон і Бізнес» та її 
читачам міцного здоров’я, натхнення, 
творчих здобутків, сили й енергії в 
професійній діяльності, благополуччя 
і добробуту в родинах, твердої віри в 
ті високі ідеали, до яких ми прагне-
мо на шляху утвердження Закону та 
справедливості. І нехай допомагає вам 
Господь у цій нелегкій, але потрібній 
справі.

Бажаю, щоб ваш колектив можна 
було привітати і з 40-річним, і з 50-річ-
ним ювілеями. І дай Боже, щоб увесь 
цей час вас любив Господь, допомагав 
і щоб вам у всьому щастило. Добра вам 
і процвітання!

З глибокою повагою і вдячністю
Голова Віктор ТАТЬКОВ

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД УКРАЇНИ 

Редакції тижневика 
«Закон і Бізнес»

Від імені колективу Вищого адміні-
стративного суду України щиро вітаю 
редакційну команду з 20-річчям засну-
вання газети «Закон і Бізнес»!

У цей динамічний час, коли є 
гостра потреба в поінформованос-
ті, журналісти видання успішно 
справляються з основним завдан-
ням — оперативно, об’єктивно та 
всебічно висвітлюють події та проб-
леми сьогодення, які є актуальними 
для юридичної аудиторії. 

На шпальтах газети глибоко до-
сліджуються порушені в публікаціях 
питання та влаштовується їх усебічне 
обговорення із залученням профе-
сіоналів, завдяки чому досягається 
високий рівень компетентності та 
об’єктивності журналістських мате-
ріалів.

Великий інтерес вик ликають 
і н терв’ю з  ц і ка ви м и пос татя м и 
сучасності, в яких розкривається 
особистість співрозмовника, його 
погляд на розв’язання проблем у 
законодавчій, юридичній та судо-
вій сфера х. Журналісти «Закону 
і Бізнес у» володіють неабиякою 
майстерністю коректно ста вити 
«незручні» запитання. 

Бажаю колективу редакції й на-
далі зберігати професійну чесність, 
яка є запорукою довіри з боку чи-
тача. 

Хай буде злагодженість у творчому 
процесі! 

Оптимізму і змін на краще в про-
фесійній діяльності!

З повагою Голова Вищого 
адміністративного 
суду України Олександр ПАСЕНЮК

ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД 
УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ 
І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ 

Редакції тижневика 
«Закон і Бізнес»

Від імені Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ щиро вітаю 
колектив редакції газети «Закон і Біз-
нес» із ювілеєм — 20-річчям від дня 
заснування!

За ці роки «Закон і Бізнес» здобув 
заслужене визнання широкого читаць-
кого загалу, посів належне місце серед 
спеціалізованих юридичних видань, 
адже має власний стиль, позицію, об-
личчя. 

Високо цінуємо професіоналізм 
журналістського колективу, патріо-
тизм, небайдужість, чесність, незаан-
гажованість, виваженість публікацій, 
спрямованих на забезпечення захисту 
прав та законних інтересів громадян, 
утвердження принципів та правових 
гарантій. 

Сподіваюся, що плідна співпраця 
між ВСС та тижневиком «Закон і Біз-
нес» сприятиме формуванню якісного 
інформаційного простору в державі, 
забезпеченню належного доступу до 
інформації всіх верств населення.

Бажаю колективу й надалі тримати 
високу планку професійних успіхів, 
нових знаменних дат у біографії газети 
та яскравих тем і сюжетів на сторінках 
видання! 

Творчої вам наснаги, витримки 
в будь-якій ситуації, вагомих здо-
бутків, уваги читачів і прихильності 
критиків!

Голова Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ 
Леонід ФЕСЕНКО

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Дорога редакціє, шановні колеги!
Із задоволенням поздоровляю ко-

лектив і керівництво тижневика «За-
кон і Бізнес» із 20-річчям! 

Символічно, що ваше видання є 
ровесником сучасної незалежної дер-
жави Україна й, відповідно, проходить 
разом зі всіма нами непрості етапи 
розвитку і становлення, зокрема по-
долання гострих проблем у судовій 
системі, просування судово-правової 
реформи в цілому. 

Ці роки були, в повному розу-
мінні цього слова, іспитом: постійно 
велася серйозна дискусія про форми 
і шляхи перетворення судочинства і 
підвищення якості здійснення пра-
восуддя, проблеми законодавчих 
новел, що, по суті, допомагало ухва-
лювати правильні рішення в цих пи-
таннях. І тепер можна з упевненістю 
сказати, що газета «Закон і Бізнес» 
цей іспит витримала.

Ви досягли безперечних успіхів 
у об’єктивному освітленні правової 
та законодавчої сфер життя нашої 
країни і новин міжнародного права. 
Високий професіоналізм і компе-
тентність авторського колективу, 
поза сумнівом, сприяли закріпленню 
і неухильному дотриманню в Україні 
принципів верховенства права і вер-
ховенства закону.

Прийміть щирі поздоровлення і 
від імені всіх членів парламентсько-
го Комітету з питань правосуддя, 
діяльність котрого, як відомо, пере-
буває під пильною увагою вашого 
видання.

Кожному з вас і нам разом з вами є 
що відзначити. Хочу висловити подяку 
всій редакції, побажати удачі, щастя, 
творчого натхнення й енергії, здоров’я 
та сил гідно продовжувати свою ді-
яльність в інформаційному просторі 
і, звичайно, фінансової стабільності 
та вдячних читачів.

Голова Комітету ВР з питань 
правосуддя, член Вищої ради юстиції 
Сергій КІВАЛОВ

ВИЩА РАДА ЮСТИЦІЇ 

Колективу редакції 
газети «Закон і Бізнес»

Щиро вітаю колектив редакції з 
20-річчям від дня утворення тижне-
вика та виходу у світ його першого 
числа.

Газета «Закон і Бізнес» посідає в 
інформаційному просторі України 
одне з провідних місць серед пері-
одичних видань правової спрямо-
ваності. Має широкий читацький 
загал та досвідчений авторський 
актив, серед якого урядовці, народні 

депутати України, юристи-практики 
і науковці, викладачі юридичних ву-
зів, представники судової системи та 
правоохоронних органів, підприємці 
та економісти. Це, безумовно, додає 
газеті авторитету. 

Останніми роками в тижневику 
значно збільшилася кількість матері-
алів про хід і проблеми судової рефор-
ми, функціонування судових органів, 
забезпечення та здійснення судочин-
ства, добору суддівських кадрів, неза-
лежності й професійної етики суддів. 
Упевнений, що ці матеріали уважно 
читають не тільки працівники судової 
системи, а й інші представники юри-
дичної професії. 

Висловлюючи вдячність колективу 
редакції за постійне об’єктивне ви-
світлення діяльності Вищої ради юс-
тиції, сподіваюсь на подальшу плідну 
співпрацю. 

Зичу газеті зростання популярнос-
ті серед читачів, а редакційному ко-
лективу — міцного здоров’я, великого 
людського щастя, добробуту, цікавих 
матеріалів, нових проектів та творчої 
наснаги. 

З повагою Голова Вищої ради юстиції 
Володимир КОЛЕСНИЧЕНКО

ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ 
СУДДІВ УКРАЇНИ 

Шановні працівники редакції 
газети «Закон і Бізнес»!

Прийміть щирі вітання з нагоди 
20-річчя з дня заснування вашого 
часопису!

Ось уже два десятиліття газета 
«Закон і Бізнес» має заслужений ав-
торитет і усталений попит не лише 
серед юристів, а й пересічних гро-
мадян, які цікавляться правовими 
питаннями. 

Всебічне висвітлення перебігу су-
дової реформи, фаховий аналіз нор-
мативно-правових актів та їх компе-
тентне роз’яснення, широкий спектр 
правової інформації, різноманітні ма-
теріали юридичної практики роблять 
ваше видання змістовним, цікавим і 
потрібним читачеві. 

Сподіваюся, що ваш високий про-
фесіоналізм та усвідомлене почуття 
журналістської відповідальності й на-
далі слугуватимуть справі утверджен-
ня в державі законності, правопорядку 
і справедливості.

Бажаю вам міцного здоров’я, осо-
бистого щастя, нових професійних 
досягнень і творчих перемог!

З повагою Голова Вищої кваліфікацій-
ної комісії суддів України Ігор САМСІН

ДЕРЖАВНА СУДОВА 
АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

Колективу редакції 
газети «Закон і Бізнес»

Прийміть найщиріші вітання з 
нагоди 20-ліття тижневика «Закон і 
Бізнес».

Доступне і якісне видання має 
великий авторитет серед правників, 
оскільки на його шпальтах уміщу-
ються аналітичні матеріали правової 
та економічної тематики, ведеться 
моніторинг законотворчого процесу, 
судової практики тощо.

Свої публікації тижневик спря-
мовує на забезпечення захисту прав 
та законних інтересів громадян, 
утвердження правових гарантій, ви-
рішення суспільних проблем, тобто 
відіграє велику роль у становленні 
демократичної, правової та соціаль-
ної держави.

Переконаний, що «Закон і Бізнес» 
і надалі сприятиме поглибленню де-
мократичних процесів у суверенній 
Україні та утвердженню правової 
культури українців.

Щиро бажаю газеті подальшого 
зростання, популярності серед чи-
тачів, а редакційному колективу — 
міцного здоров’я, великого людського 
щастя, добробуту, цікавих матеріалів, 
нових проектів та творчої наснаги.

З повагою 
Голова Державної судової адміністрації 
України Руслан КИРИЛЮК

НАЦІОНАЛЬНА ШКОЛА СУДДІВ 
УКРАЇНИ 

Щиро вітаю колектив тижневика 
«Закон і Бізнес» із ювілейною да-
тою — двадцятою річницею!

Ваше видання — ровесник не-
залежної Української держави. На 
його шпальтах чітко простежують-
ся всі державотворчі процеси, які 
відбуваються в Україні. Ви творите 
своєрідний літопис суддівського 
життя, літопис становлення, роз-
витку та реформування вітчизняної 
Феміди.

«Закон і Бізнес» своєю принципо-
вою позицією захищає найвищі цін-
ності суспільства і держави — права 
людини, її свободу, честь, гідність, 
дбає про поліпшення правової освіти 
населення. І цим уписує свою сторінку 
в розбудову України.

Бажаю редакційному колективу 
творчої наснаги, великого тиражу, 
щирих і доброзичливих читачів!

Хай таланить вам на такому нелег-
кому, але почесному журналістському 
шляху!

Ректор 
Василь МАЛЯРЕНКО

КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

Шановні друзі!
Вітаючи газету «Закон і Бізнес» 

з  ва ж л и ви м е т а пом,  20 -річ н и м 
ювілеєм, хочу наголосити на тому, 
що всі працівники вашої редакції, 
ваш творчий колектив своїм праг-
ненням висвітлити основні події 
в  за конода вчі й сфері  с т вори л и 
справж ню «стенограму» правового 
життя країни. 

Дехто каже, що газети живуть один 
день або тиждень, але, гортаючи по-
жовклі від часу сторінки вашого ви-
дання, розумієш: на них віддзеркалена 
ціла епоха — складний і тернистий 
шлях України до незалежності та де-
мократії. Новини, репортажі, інтерв’ю, 
обличчя на фото — все в дусі кон-
кретної доби. Ось уже два десятиліття 
ваше видання тримає руку на пульсі 
суддівських і загалом юридичних 
проблем, оперативно, об’єктивно й 
цікаво інформуючи своїх читачів про 
найважливіші події. Справа ця більш 
ніж почесна. 

Тож зичу вам творчих успіхів, 
невичерпного натхнення і визнання 
читачів! 

З повагою київський міський голова, 
заслужений юрист України, почесний 
працівник прокуратури України 
Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ

Упродовж двох десятиліть «Закон і Бізнес» 
залишається провідним виданням у царині 
правової освіти населення, вісником 
чесних новин юридичного співтовариства, 
трибуною передової правничої думки.
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Голова Вищого господарського суду України Віктор ТАТЬКОВ:

«Ефективним може бути тільки той 
голова, який має безумовний авторитет 
у колег і як керівник, і як юрист»

 � Продовження, початок на стор.1

Позитивними є також зміни, внесе-
ні до Господарського процесуального 
кодексу щодо: 

запровадження в судах автома-
тизованої системи документообігу, в 
тому числі автоматичного розподілу 
справ суддям; 

ліквідації «стрибкової касації», за 
якої рішення суду першої інстанції мо-
гло бути оскаржене безпосередньо до 
суду касаційної інстанції без його пе-
регляду судом апеляційної інстанції; 

визначення вичерпного переліку 
ухвал, які можуть бути оскаржені 
окремо від рішення суду, та багато 
інших новел.

Водночас уважаю, що детально 
аналізувати недоліки закону дещо пе-

редчасно. Можу зробити лише деякі 
зауваження.

Закон скоротив термін розгляду 
справ і виготовлення процесуальних 
документів. З одного боку, зменшу-
ється тяганина, але з другого — існує 
загроза неякісного розгляду складної 
справи через надмірне навантаження 
на суддю. До речі, європейські суди 
взагалі не мають жодних обмежень 
щодо строків розгляду для складних 
справ. Є над чим замислитись.

Закон не передбачає участі голо-
ви суду у формуванні суддівського 
корпусу. Водночас керівник несе від-
повідальність за діяльність установи, 
а отже, і за якість роботи судді, якого 
вперше побачив уже після призначен-
ня того. При цьому деякі суди чекають 
на суттєві кадрові поповнення. Я не 
наполягаю, що саме голова суду пови-
нен здійснювати погодження стосовно 
кандидата. Уповноважмо на це збори 
суддів або інший орган суддівського 
самоврядування.

Слід замислитися, чи варто зали-
шати право на ініціювання питання 
про притягнення судді до дисциплі-

нарної відповідальності необмежено-
му колу осіб. Уявіть собі: не склалися 
стосунки в судді із сусідом або ще з 
кимось, і що? Чекати скаргу? Такий 
підхід може загрожувати незалежності 
судді. На моє переконання, притягнен-
ня судді до відповідальності можуть 
вимагати учасники судового процесу і 
певні посадові особи, перелік яких має 
бути чітко визначений у законі.

— Чи зняв законодавець усі питан-
ня, які раніше спричиняли конфлікт 
між видами юрисдикції, наприклад між 
господарськими й адміністративними 
судами?

— Можу констатувати, що спіль-
ними зусиллями вищих спеціалізо-
ваних і Верховного судів гостроту 
цього конфлікту багато в чому знято. 
На багато спірних питань дала відпо-

відь судова практика, і це дуже добре. 
Але необхідність удосконалення про-
цесуального законодавства не відпала. 
Передусім мається на увазі прийняття 
нового ГПК.

«Питання наведення порядку 
в судовій системі є найгострішим 
і найважливішим»

— Торік було скорочено кількість 
апеляційних судів: 4 — розформовано, а 
з’явився тільки один новий. Чи був сенс 
позбавляти окремі області «власного» 
апеляційного суду? Невже, скажімо, в усій 
Луганській області настільки менше спо-
рів між суб’єктами господарювання, ніж 
у столиці? 

— Насамперед слід ураховувати, 
що згідно з нормами законодавства 
апеляційні господарські суди ство-
рюються в округах, територія яких 
уключає кілька областей, до яких та-
кож прирівняні мм.Київ і Севастополь. 
Під час малої судової реформи указом 
Президента від 11.07.2001 №511/2001 
в системі господарських судів було 
утворено 7 апеляційних округів із 

центрами в Дніпропетровську, Доне-
цьку, Києві, Львові, Одесі, Севастополі 
та Харкові.

Доводиться констатувати, що у 
2002—2003 роках у питанні створен-
ня Житомирського, Запорізького, 
Луганського та Київського міжоблас-
ного апеляційних господарських судів 
були проігноровані вимоги ч.3 ст.20 
чинного на той момент закону «Про 
судоустрій України», де визначено під-
стави для утворення нових судів. Фор-
мування цих установ було ініційовано 
керівниками областей, які намагалися 
мати, як ви висловилися, «власні» апе-
ляційні органи третьої гілки влади. 
Таке невиправдане збільшення кіль-
кості апеляційних судів призвело до 
нераціонального використання кадро-
вих та матеріальних ресурсів, а також 
до нерівномірного навантаження на 
суддів у різних округах. Наприклад, 
у 2009 році Луганський апеляційний 
господарський суд розглянув 981 апе-
ляційну скаргу, тоді як Харківський — 
2797, Київський міжобласний — 2754, 
а Львівський — 4076.

Утворення Луганського апеляцій-
ного господарського суду взагалі було 
нонсенсом. Адже на один суд першої 
інстанції був спеціально створений 
суд апеляційної інстанції. Це все одно, 
що створювати при кожному райсуді 
свій апеляційний орган. Не буду ко-
ментувати мотиви, якими керувалися, 
даючи життя ЛАГС, скажу лише, що 
його ліквідацією було усунено пору-
шення закону, допущене під час утво-
рення цієї установи.

— Чи пішло на користь третій гіл-
ці влади збільшення навантаження на 
інші суди?

— Вжиті за ходи вможливили 
оптимізувати структуру апеляційних 
господарських судів, урівноважити 
навантаження на суддів та зменшити 
бюджетні витрати на утримання судів 
приблизно на 100 млн грн. у рік. При 
цьому апеляційне провадження не 
стало менш ефективним, ніж до вне-
сення згаданих змін.

— Підбиваючи підсумки роботи гос-
подарських судів у 2010 році, ви наголо-
сили на недостатній увазі апеляційної 
інстанції до помилок, яких припускають-
ся суди першої ланки. Водночас до ВГС ви 
прийшли з посади голови Донецького апе-
ляційного господарського суду у вересні 

минулого року. Тобто ці зауваження ви 
адресували, зокрема, і собі також?

— Підвищення ролі господарських 
судів апеляційної інстанції я відсто-
ював і будучи головою Донецького 
апеляційного господарського суду. 
Працюючи на цій посаді, я вимагав 
від суддів того, щоб усі помилки, до-
пущені під час розгляду справи в 
першій інстанції, виправлялися на 
стадії апеляційного провадження, орі-
єнтував суддів на те, щоб переважна 
більшість справ завершувалася роз-
глядом в апеляційній інстанції. Моя 
позиція не змінилась і з переходом на 
посаду голови ВГС, що і знайшло відо-
браження в моєму виступі на пленумі 
за підсумками роботи господарських 
судів у 2010 році.

Працюючи головою ДАГС, я орга-
нізував роботу з вивчення та узагаль-
нення судової практики, що дозволило 
надавати ефективну методичну до-
помогу в застосуванні законодавства 
місцевим господарським судам, роз-
ташованим в апеляційному окрузі. 
Практикувалося також направлення 
цим судам матеріалів узагальнення 
судової практики, проведення семі-
нарів та круглих столів з розгляду й 
обговорення актуальних питань засто-
сування законодавства в окремих ка-
тегоріях справ, проходження суддями 
першої ланки практики в Донецькому 
апеляційному господарському суді. 
Всі ці заходи забезпечили можливість 
протягом тривалого часу мати найкра-
щі показники якості розгляду справ.

— Ви майже десятиріччя очолювали 
найбільший у країні апеляційний госпо-
дарський суд, а отже, добре знаєте, яке 
навантаження лягає на плечі керівника. 
Як ви оцінюєте функції голів судів нижчих 
ланок до і після судової реформи? Чим 
робота там відрізняється від керівни-
цтва у ВГС?

— Сьогодні питання наведення 
порядку в судовій системі є найго-
стрішим і найважливішим, а тому 
необхідно належним чином конт-

ролювати ситуацію з додержанням 
вимог законодавства в кожному суді. 
В Україні голова суду традиційно 
сприймається громадськістю, орга-
нами державної влади як особа, від-
повідальна за все те, що відбувається 
в цій установі. Тому персональну 
відповідальність за стан цієї робо-
ти я покладаю на голів судів, і ніякі 
відмовки про недостатність пов-
новажень до уваги братися не будуть. 

Водночас треба враховувати, що 
внаслідок судової реформи методи і 
форми керівництва судом мають кар-
динально змінитися. Реформа позба-
вила голів судів певної частини адмі-
ністративних важелів, і це правильно.

Тому ефективним може бути тільки 
той голова суду, який має безумов-
ний авторитет у колег і як керівник, і 
як юрист. У своїй роботі голова суду 
повинен також спиратися на органи 
суддівського самоврядування, повно-
важення яких значно зросли. Якщо 
людина не спроможна забезпечити 
роботу суду на належному рівні, то 
має піти із цієї посади добровільно, не 
чекаючи, поки її змусить це зробити 
суспільство.

Бути керівником вищого в систе-
мі господарських судів органу дуже 
складно. У ВГС працюють професі-
онали найвищої проби, тож і голова 
суду повинен мати такий же рівень 
фахової підготовки, а це потребує що-
денної роботи.

Я прагну бути, як кажуть, у формі 
щодо кожного напряму судової прак-
тики і сподіваюся, що це мені вдається.

«Корупція не є поширеним 
явищем у системі господарських 
судів»

— Позовні вимоги в господарських 
спорах можуть вимірюватись як сотня-
ми гривень, так і мільйонами. Чи не вар-
то, на вашу думку, запровадити нижню 
межу для допуску спорів до апеляційної 
та касаційної інстанцій?

— До цього питання слід підхо-
дити виважено. Адже мова йде про 
обмеження права на апеляційне та 
касаційне оскарження, а це консти-
туційні засади судочинства. Якщо і 
запроваджувати такі обмеження, то 
тільки відносно дійсно дрібних справ.

— У більшості простих громадян 
склався погляд, що мільйонні справи ви-
рішуються, як правило, за межами судо-

вого процесу. Чи є в цьому частка правди?
— 20 років функціонування сис-

теми господарських судів України за-
свідчує, що це дієва судова ланка, яка 
витримала перевірку часом і довела 
свою спроможність бути провідником 
законності та правопорядку в державі, 
а судді господарської юрисдикції — пе-
реважно чесні, порядні люди, справж-
ні фахівці, віддані своїй професії. 

Однак, на жаль, бувають і винятки 
із загального правила. Тому стверджу-
вати, що господарські суди повністю 
вільні від корупції, не беруся: в умовах 
украй низьких зарплат і багатоміль-
йонних справ може статися, що суддя, 
який не має достатніх моральних якос-
тей, піддасться спокусі. Впевнений, що 
доки зарплата судді не буде відповіда-
ти світовим стандартам, буде існувати 
і загроза корупційних проявів. І це 
повинно бути зрозуміло всім.

Переконаний, що корупція не є 
поширеним явищем у системі госпо-
дарських судів. Статистика свідчить, 
що менш ніж 20% рішень місцевих 
господарських судів оскаржується. 
Це означає, що в понад 80% судових 
справ законність і справедливість рі-
шення визнається навіть учасниками 
процесу. Де тут об’єктивні підстави 
стверджувати про тотальну корумпо-
ваність судів?

До того ж у судах здійснюються 
заходи щодо антикорупційного моні-
торингу, спрямовані на запобігання 
таким фактам та виявлення їх. Залуча-
ються до цієї роботи й органи суддів-
ського самоврядування. Не може бути 
заступництва з міркувань корпоратив-
ності стосовно суддів, котрі свідомо і 
грубо порушили присягу й закон. Ми 
можемо і зобов’язані навести у своєму 
домі порядок. 

Водночас, ведучи безкомпромісну 
боротьбу з корупцією в судах, маємо 
усвідомлювати, що підрив авторите-
ту судової гілки влади руйнує і саму 
державу. Адже завдяки безвідпові-
дальним, а нерідко і замовним публі-

каціям ми дійшли до того, що суддями 
лякають людей.

Подивіться на коментарі в Інтерне-
ті на вбивство судді: одиниці співчу-
вають, переважна більшість злорадіє 
смерті людини. До чого ми дійшли?! 
Це виходить за межі здорового глуз-
ду! З таким ставленням до суддів де-
мократичне суспільство побудувати 
буде нелегко.

— Як член Вищої ради юстиції, ви має-
те право вносити подання про звільнен-
ня судді за порушення присяги. Наскільки 
нам відомо, ще жодного разу ви не ви-
ходили з такою ініціативою. Це тільки 
питання часу чи в системі господарських 
судів «випадкових» людей не залишилося?

— Вважаю, що звільнення судді — це 
крайній захід реагування, який не слід 
задіювати за звичайну помилку в засто-
суванні законодавства. Адже не існує 
судді, хоча б одне рішення якого не було 
скасоване. Інша річ, коли суддя свідомо 
і грубо порушив закон і це призвело до 
тяжких наслідків, або керувався корис-
ливими мотивами. У таких випадках 
я без усяких сумнівів буду ініціювати 
звільнення, про що вже попередив колег.

— Напевне, найбільше прихильни-
ків запровадження судового збору саме 
серед «господарників». Адже для них він 
вимірюватиметься в більших відсотках 
від ціни позову. Як ви вважаєте, після 
ухвалення такого закону суди стануть 
жити краще?

— В Україні поки що немає закону, 
який би врегулював порядок визна-
чення розміру судового збору та його 
сплати. Водночас маємо проблеми з 
фінансуванням судів, унаслідок чого 
постійно виникає кредиторська забор-
гованість, навіть з оплати поштових 
відправлень, що, безперечно, при-
зводить до напруження в питаннях 
додержання процесуальних строків 
та термінів розгляду справ. 

Тому, на мою думку, від запрова-
дження судового збору виграють усі: 
і суди, і ті, хто звертається до суду, 
оскільки збір зараховуватиметься до 
спеціального фонду державного бю-
джету, з якого кошти будуть спрямо-
вуватися на здійснення правосуддя, 
зміцнення матеріально-технічної бази 
судів. Збільшення обсягів фінансуван-
ня судів — це завжди покращення від-
правлення правосуддя і, відповідно, 
підвищення ефективності здійснення 
функцій судів щодо захисту прав, сво-
бод та інтересів громадян.

Віктор ТАТЬКОВ 

народився 29 квітня 1956 р.

Закінчив юридичний 

факультет Ростовського 

державного університету 

за спеціальністю 

«Правознавство».

З 1982 р. працював 

правовим інспектором 

праці Донецької обласної 

ради профспілок. З травня 

1992 р. — завідувачем 

юридичного відділу 

Донецької обласної 

державної адміністрації.

З листопада 1994 р. — 

заступник голови 

Арбітражного 

(Господарського) суду 

Донецької області.

У липні 2001 р. обраний 

суддею Донецького 

апеляційного 

господарського суду 

безстроково, 

а в листопаді того ж 

року — головою ДАГС.

8 липня 2010 р. обраний 

суддею Вищого 

господарського суду.

Рішенням Вищої ради 

юстиції від 6 вересня 2010 р. 

призначений 

на посаду голови ВГС.

23 грудня 2010 р. 

всеукраїнською 

конференцією 

працівників прокуратури 

обраний членом Вищої 

ради юстиції.

Кандидат юридичних 

наук, заслужений 

юрист України.

«Доки зарплата судді 
не відповідатиме світовим 
стандартам, існуватиме 
і загроза корупційних проявів».

«Якщо людина не спроможна 
забезпечити роботу суду 
на належному рівні, вона має 
піти з посади добровільно».

 �  

4 від першої особи



Що ж стосується сплати судового 
збору при зверненні до господарського 
суду, то цей платіж має за мету, крім 
вищенаведених, також і стимулюван-
ня суб’єктів господарювання дотриму-
ватися договірної дисципліни та вимог 
законодавства.

«Ніколи не повинна стати суддею 
людина, в якої не щемить серце, 
коли вона стикається 
з несправедливістю»

— До того, як стати суддею, ви кіль-
ка років були захисником інтересів пра-
цівників. Суддівське самоврядування в чо-
мусь схоже на профспілкове об’єднання, 
адже має захищати інтереси рядових 
людей у мантіях і, відповідно, «усклад-
нювати життя» керівництву. Як би ви 
оцінили співпрацю з Радою суддів госпо-
дарських судів?

— Так, я майже 10 років працював 
у Донецькій обласній раді профспілок, 
де пройшов шлях від правового ін-
спектора праці до завідувача відділу — 
головного правового інспектора праці. 
За час цієї роботи чимало зробив для 
захисту інтересів трудящих: багато 
працівників було поновлено на роботі, 
поліпшилася ситуація з охорони праці 
на підприємствах області.

Якщо ж порівнювати суддівське 
самоврядування з профспілковим 
об’єднанням, то перше не є громад-
ською організацією. Воно — невід’ємна 
складова судових органів, а їх діяль-
ність грунтується на вимогах закону, 
тому відмінності між ними суттєві.

Відповідно до положень чинного 
законодавства до завдань суддівського 
самоврядування належить: 

сприяння вдосконаленню судової 
системи;

захист прав і законних інтересів 
суддів;

участь в організаційному, кадрово-
му, ресурсному забезпеченні судової 
діяльності. 

При цьому органи суддівського 
самоврядування не тільки здійснюють 
контрольні функції щодо адміністра-
ції суду при виконанні нею обов’язків 
стосовно людей у мантіях, а й обгово-
рюють питання роботи конкретних 
суддів та приймають із цих питань 
рішення, які є обов’язковими для пред-
ставників третьої гілки влади. Тобто 
йдеться про взаємодію та спільну ро-
боту органів суддівського самовряду-
вання та керівників судів у питаннях 
забезпечення вимог закону. 

До роботи в органах суддівського 
самоврядування залучаються най-
кращі наші представники. Так, Раду 
суддів господарських судів очолює 
Олександр Удовиченко, який має ве-
ликий досвід професійної та органі-
заційної роботи, а також авторитет 
серед суддівської спільноти. Значну 
увагу РСГС приділяє також кадро-
вим питанням. Зокрема, затверджено 
відповідне положення та створено 
кадровий резерв щодо призначення 
суддів на адміністративні посади в 
господарських судах. З огляду на це я 
позитивно оцінюю співпрацю з Радою 
суддів господарських судів.

— Чим було викликане ваше бажання 
стати арбітром, а згодом суддею госпо-
дарського суду?

— Господарська діяльність створює 
основу (фундамент) економіки держа-
ви. Тому судовий захист прав і охоро-
нюваних законом інтересів учасників 
господарських правовідносин був і 
залишається одним з найважливі-
ших чинників становлення і розвитку 
економіки України. При цьому чим 
складніші питання в господарських 
відносинах, тим більша відповідаль-
ність і роль господарських судів у 
забезпеченні нормального функціо-
нування економіки.

Під час навчання в університеті 
мене завжди більше цікавили правові 
дисципліни, пов’язані з регулюванням 
цивільних та господарських відносин. 
Тому моє рішення стати арбітром не 
було спонтанним. 

— Що вам найбільше не подобається 
в суддівській професії? Яка людина ніколи 
не повинна ставати суддею?

— Складне запитання. Напевно, 
те, що законність і справедливість у 
деяких випадках не збігаються. Інко-
ли виникають ситуації, коли вимоги 
справедливі, але стороні не вистачає 
юридичних аргументів. Добре, що таке 
трапляється нечасто, і я впевнений: 
справедлива вимога практично зав-
жди може знайти законне підгрунтя, 
якщо справу веде досвідчений юрист. 
На жаль, таких ще недостатньо.

Що ж до моральних якостей кан-
дидатів, то ніколи не повинна стати 
суддею людина зарозуміла, байдужа, 
в якої не щемить серце, коли вона сти-
кається з несправедливістю. Питання 
в тому, як виявити таку людину серед 
кандидатів на посаду судді?

— Що б ви побажали своїм колегам — 
читачам «ЗіБ»?

— 4 червня 2011 року судді та пра-
цівники апарату господарських судів 
святкували знаменну дату — 20-річчя 
утворення господарських судів Укра-
їни. Я гордий тим, що маю честь пра-
цювати в системі господарських судів, 
якій завдячую життєвою мудрістю, 
своїм високим професіоналізмом, яка 
забезпечує функціонування економіки 
держави, її розвиток на благо всього 
суспільства.

Корист у ючись нагодою, зич у 
своїм колегам, усім читачам газети 
«Закон і Бізнес» міцного здоров’я, 
всіляких гараздів, невичерпних сил 
і енергії, бажаю зразкового виконан-
ня своїх почесних і відповідальних 
обов’язків. 

Нехай Господь оберігає вас та ваші 
родини. �

СПОРИ

ВАС зайнявся 
переселенням ВС
ОЛЕКСІЙ ПИСАРЕВ

Касаційна інстанція має 
найближчим часом визначити, 
чи законно Кабмін передав 
приміщення Верховного Суду 
новоствореному Вищому 
спеціалізованому суду. 
Поки що люди в мантіях 
заслухали аргументи сторін.

Житлова історія

Восени мин улого рок у перед 
Кабміном стояло непросте завдан-
ня — знайти в Києві (бажано в центрі 
міста) будівлю для розміщення Ви-
щого спеціалізованого суду з розгля-
ду цивільних і кримінальних справ. 
При цьому вона мала бути присто-
сована для здійснення правосуддя, 
в іншому разі довелося б проводити 
капітальну перебудову, і новий суд 
ще довго не розпочинав би роботи. 
Крім того, ВСС потребував меблів, 
комп’ютерної техніки, автомобілів. 

У кризові часи виділити на все це 
кошти було дуже непросто, але урядовці 
знайшли вихід. Вони вирішили «всели-
ти» суд касаційної інстанції в будинки 
за адресою: вул. Пилипа Орлика, 4 і 
4-а. Поряд розташовані Верховна Рада 
й Адміністрація Президента, пішки 
можна дійти до вищих господарського 
й адміністративного судів. Одне слово, 
місце підібрали просто чудове.

Єдина проблема полягала в тому, 
що за вказаною адресою вже «прожи-
вав» Верховний Суд. Тому урядовці 
вирішили «перемістити» його в су-
сідній Кловський палац за адресою 
вул. П.Орлика, 8. 

Це пам’ятка архітектури, побудо-
вана ще в середині XVIII ст. Довгий 
час тут розміщувався Музей історії 
Києва, а у 2003 р. споруду вирішили 
віддати ВС і розпочали масштабну ре-
конструкцію. Восени 2009 р. відбулось 
офіційне відкриття палацу, але тоді 
ніхто не міг навіть подумати, що вже 
через рік до нього доведеться пересе-

лятися всьому складу ВС. На той час 
Голова Суду Василь Онопенко плану-
вав, що в палаці відбуватимуться по-
казові процеси і розміститься апарат.

Зрозуміло, що найвищому судовому 
органу таке ущільнення не сподобалось, 
і він оскаржив положення урядового 
розпорядження спершу в Окружно-
му адміністративному суді м.Києва, а 
потім — у Київському апеляційному 
адміністративному. Однак в обох ви-
падках органи правосуддя були на боці 
Кабміну. Ще однією спробою захистити 
житлові інтереси стала касаційна скарга 
ВС. 15 червня у Вищому адміністратив-
ному суді відбулося перше засідання з 
розгляду цієї справи.

Боротьба аргументів

Начальник правового управління 
ВС Сергій Мироненко, який пред-
ставляв інтереси своєї установи у ВАС, 
переконаний, що Кабмін, приймаючи 
оскаржуване рішення, вийшов за межі 
своїх повноважень. За словами пред-
ставника позивача, закон «Про управ-
ління об’єктами державної власності» 

не передбачає функції вилучення май-
на в суб’єкта господарювання. 

С.Мироненко зазначив, що, при-
ймаючи це рішення, Уряд порушив 

основні принципи управління майном 
і принципи власності, зокрема ст.137 
Господарського кодексу. Відповідно 
до неї «власник майна, закріпленого 
на праві оперативного управління за 
суб’єктом господарювання <...> має пра-
во вилучати в суб’єкта господарювання 
надлишкове майно, а також майно, що 
не використовується, та майно, що вико-
ристовується ним не за призначенням».

«Суди першої та другої інстанцій 
не взяли до уваги цих положень, ска-

завши, що власник розпоряджається 
майном так, як йому захочеться», — 
розповів С.Мироненко. Мовляв, Каб-
мін міг діяти на підставі свого декрету.

Крім цього, за словами представ-
ника ВС, Уряд узагалі не застосував 
положення про порядок передання 
державного майна від одного суб’єкта 
до іншого, хоча цей процес чітко ви-
писаний і визначені повноваження 
органу виконавчої влади. «Але суди 
вирішили, що Кабмін може не засто-
совувати ним же прийнятий порядок, 
оскільки, за Основним Законом, має 
керуватися Конституцією, законами й 
актами Президента. Тим самим скла-
дається прецедент, за яким Кабміну 
необов’язково виконувати рішення 
суду і власні акти, а просто діяти в 
межах наданих йому повноважень», — 
наголосив С.Мироненко.

У свою чергу представник ВСС за-
явив, що Кабмін не виключав із власнос-
ті приміщення, а передав їх на оператив-
не управління. При цьому було звернено 
увагу на те, що завдяки аналогічному 
розпорядженню Уряду приміщення в 
1990-х рр. отримав сам ВС. 

Окремо представник ВСС наголо-
сив на тому, що вже створена комісія 
для розподілу майна, однак вона не 
почала працювати, оскільки ВС не 
бажає врегульовувати це питання до 
закінчення судового розгляду.

Судді ВАС вирішили не поспішати 
з вирішенням справи. Для додаткового 
вивчення матеріалів вони оголосили 
перерву в її розгляді до 22 червня. 
Швидше за все, тоді в спорі за столичну 
нерухомість буде поставлено крапку. �

Восени 2009 р. відбулось офіційне 
відкриття палацу, але тоді ніхто не 
міг подумати, що вже через рік до 
нього переселятиметься весь ВС.

АНАЛІЗ 

Перспективне 
посередництво
Депутати знайшли альтернативний шлях вирішення спорів 
ОЛЬГА КИРИЄНКО

Після кількатижневої перерви 
роботи в членів Комітету ВР з 
питань правосуддя накопичилося 
багато. На порядок денний 
чергового засіданні було винесено 
12 питань, 10 з яких стосувалися 
новацій у законодавчій сфері. 
Найбільшу полеміку викликав 
проект про медіацію. Попри те 
що про необхідність пошуку 
альтернативних шляхів 
вирішення спорів говорять 
уже давно, обрати правильний 
депутатам виявилося складно. 

Безпрецедентне прослуховування

Хоча засідання комітету почалося 
із запізненням, нудьгувати присутнім 
журналістам не довелося. Доки пар-
ламентарі поволі заходили до зали, 

працівники пера вже отримали пер-
шу порцію інформації. Прес-служба 
очільника комітету Сергія Ківалова 
повідомила, що мобільний телефон 
нардепа прослуховували. 

Виявилося, що дозвіл на прослухо-
вування незаконно ініціював капітан 
міліції, проти якого 6 червня про-
куратура Одеської області порушила 
кримінальну справу за ч.3 ст.364 та ч.2. 
ст.366 КК. Як стверджує прес-служба 
парламентаря, його офіційно визнали 
потерпілим у цій справі. 

«Це прецедент за всі 20 років неза-
лежності України, коли кримінальна 
справа за незаконне прослуховування 
телефону порушується не за фактом, а 
проти конкретної особи», — йдеться в 
повідомленні. 

Згідно із цією інформацією підслу-
ховування С.Ківалова «прив’язали» до 
першої-ліпшої кримінальної справи. 
Відстежуючи дії злочинниці з Одеської 
області, офіцер міліції звернувся до суду 
по санкцію на прослуховування, але 
номер телефону чомусь указав не її, а на-
родного депутата. Слідство поки що не 
встановило, хто віддав міліціонеру наказ 
і керував його діями. Але, як припускає 
прес-служба С.Ківалова, це особа, котра 
«має владу і гроші», оскільки послухати, 
про що говорить володар мандата, ко-
штує $5 тис. —10 тис. 

Втім, у відділі зв’язків з громадськіс-
тю УМВС в Одеській області заявляють, 
що вартовий порядку розмов нардепа не 
підслуховував. «Співробітник спецпі-
дрозділу міліції сам не прослуховував 
абонентів, оскільки для нього це було 
технічно неможливим, а тільки одер-
жував інформацію, з якими абонентами 
вони розмовляли в певний проміжок 
часу», — йдеться в повідомленні.

У пошуках компромісу 

Щоправда, перипетії цієї детек-
тивної історії на самому засіданні 
комітету колеги С.Ківалова не обго-
ворювали. Депутатів більше цікавили 
законодавчі новації, зокрема проект 
про медіацію. 

На переконання автора цього доку-
мента Олега Тищенка, медіація є гідною 
альтернативою судовому врегулюванню 
спорів. Саме завдяки її перевагам, таким 
як економія часу, взаємоприйнятне рі-
шення, добровільність, гнучкість про-
цедури, можливе швидке та ефективне 
вирішення спорів. На підтвердження 
цього ініціатор проекту наводить при-
клади застосування цієї процедури 
в інших країнах. Зокрема, у Великій 

Британії 80% комерційних конфліктів 
і спорів вирішують за допомогою ме-
діації на користь обох сторін протягом 
одного дня.

Позитивні наслідки медіації мають 
також і фінансово-економічний харак-
тер, стверджує О.Тищенко, оскільки 
сторонам при застосуванні цього 
способу не потрібно витрачати кошти 
на послуги юристів для підготовки 
позовних документів, на організацію 
та проведення судових процесів, а 
також на представництво інтересів 
сторін у суді. 

Крім того, у разі прийняття цього 
закону, на думку його автора, суттєво 
зменшиться професійне навантажен-
ня на суддів і судові органи. 

Втім, оптимістичні прогнози 
О.Тищенка поділяли не всі. Так, Дми-
тро Притика звернув увагу колег на те, 
що до цього проекту надійшла низка 
зауважень. Одне з них і зачитав нардеп: 
«Положення законопроекту спрямовані 
на регламентування лише процедури 
здійснення медіації, однак низка важли-
вих питань залишилася поза увагою ав-
тора. Зокрема, проектом чітко не врегу-
льоване питання щодо порядку передачі 
спорів, які перебувають у провадженні 
державних органів, для проведення про-

цедури медіації». Озвучив Д.Притика 
й інші претензії до такої законодавчої 
техніки, зокрема стосовно складнощів 
застосування її на практиці. Депутат 
розповів, що в Уряді також опікувалися 
цією проблемою і підготували анало-
гічний проект. Тому нардеп запропо-
нував консолідувати зусилля депутатів 
і урядовців, а поки направити творіння 
О.Тищенка на доопрацювання.

У свою чергу Юрій Кармазін заува-
жив, що вже порахував, скільки можна 
буде заощадити державних коштів у 
разі запровадження інституту медіації. 
Він заявив, що ні Президент, ані Уряд не 
можуть подати до парламенту аналогіч-
ні проекти, доки не буде розглянута ця 
законодавча ініціатива. 

«Ми чомусь думаємо, що хтось 
десь зробить краще, хоча тут уже 
зроб лено серйозну роботу», — відзна-
чив Ю.Кармазіна. За словами нарде-
па, у тексті нинішнього проекту він 
не знайшов положень, які не можна 
було б виправити або вдосконалити 
в процесі підготовки його до другого 
читання. Погодилась із ним і біль-
шість депутатів, котрі після тривалої 
дискусії все ж вирішили підтримати 
проект, рекомендувавши парламенту 
прийняти його за основу. �

Завдяки перевагам медіації, 
таким як економія часу, гнучкість 
процедури, можливе швидке 
та ефективне вирішення спорів

Депутати планують заощадити державні кошти і розвантажити суди 
за допомогою медіації.

ВС намагається повернути свою колишню будівлю.
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 КАДРИ 

Неявка не врятувала 
від звільнення
За організаційні негаразди очільник КААС поплатився посадою

ТЕТЯНА КУЛАГІНА

Вища рада юстиції підтримала 
подання Ради суддів 
адміністративних судів і звільнила 
Анатолія Денісова з посади 
голови Київського апеляційного 
адміністративного суду. Таке 
рішення конституційний орган 
ухвалив після того, як очільник 
КААС удруге проігнорував 
засідання ВРЮ. 

Догана не перешкода 

Загалом під час засідання ВРЮ 
(14 червня) пощастило 18 кандидатам. 
Зокрема, Тамара Бадахова продовжить 
головування в Донецькому апеля-
ційному адмінсуді. Також на другий 
строк у ролі керманича Харківського 
окружного адмінсуду призначили 
Юрія Кучму. До речі, члени Ради суддів 
адмінсудів похвалили його за належну 
роботу установи. 

А ось претендентці на головування 
в Глобинському райсуді Полтавської 
області Людмилі Прикіпєловій довело-
ся поборотися за посаду. Насамперед 
члени ВРЮ звернули увагу на нещо-
давню догану, яку вона отримала за 
тяганину — суддя протягом 8 місяців 
не розглядала заяви. 

Втім, дисциплінарне стягнення не 
завадило їй заручитися підтримкою 
членів Ради суддів загальних судів, 
які 5 травня рекомендували її на по-
саду голови. Як повідомляв «ЗіБ», 
представники РСЗС попросили суддю 
згадати неприємний факт її біографії, 
про який вона не вказала в матеріа-
лах. Остання погодилася з рішенням 
ВККС, визнавши, що формально пору-
шення було, але виною тому — велике 
навантаження. Щоправда, під час по-
дальшого проходження її кандидатури 
у ВРЮ з’ясувалося, що «дисциплінар-
ний» момент Л.Прикіпєлової не знай-
шов відображення в рішенні РСЗС. 
Як повідомив член ВРЮ Володимир 
Завальнюк, у протоколі засідання ор-
гану суддівського самоврядування не 
зазначалося про обговорення питання 
щодо її дисциплінарної відповідаль-

ності. Тому в представників ВРЮ за-
кралися підозри, що, можливо, РСЗС 
не ознайомлена з рішенням ВККС про 
застосування до судді дисциплінар-
ного стягнення. Пояснюючи членам 
ВРЮ, за що її покарали, Л.Прикіпєлова 
назвала аналогічну причину, що й 
на засіданні РСЗС, — значний обсяг 
роботи. «З п’яти суддів я працювала 
одна!» —поскаржилася жінка.

Втім, деякі члени Ради засумніва-
лися в її щирості. Зокрема, Інна Отрош 
зауважила, що при великому наван-
таженні спостерігаються порушення 
строків у багатьох справах, а не тільки 
в окремому випадку. 

Член ВРЮ Сергій Сафулько був 
неприємно здивований формальним 
підходом до характеристики судді, 
де йшлося, що вона приділяє чимало 
уваги вдосконаленню законодавства. 
«Як суддя райсуду може займатися 
покращенням законодавства? Я ще 
можу погодитися з вивченням су-

дової практики…» — обурювався 
С.Сафулько. 

Претензії були й до кандидата на 
повторне головування в Одеському 
апеляційному адмінсуді Віктора Алек-
сєєва. Не в членів конституційного 
органу, а в громадян, які зібралися під 
стінами ВРЮ з вимогами звільнити 
його. На засідання конституційного 
органу навідався й народний депутат, 
який повідомив про наявність скарг на 
діяльність В.Алєксєєва. Проте більшість 
членів Ради вирішила не надавати йому 
слова. Як вказав голова ВРЮ Володимир 
Колесниченко, в засіданні можуть брати 
участь члени Ради та особи, яких це сто-
сується. «Ми неодноразово говорили, 
що повинні уникати політизації. ВРЮ 
не є політичним органом і має діяти в 
межах чинного законодавства», — за-
уважив В.Колесниченко. 

Як уже повідомляв «ЗіБ», Рада суд-
дів адмінсудів вивчала стан організа-
ційної роботи Одеського апеляційного 

адмінсуду і вказала на низку проблем. 
Вони пов’язані з браком фінансування 
та порушенням порядку автоматично-
го розподілу справ. 

За результатами дослідження, 
впродовж 2010 та 2011 рр. у КП 
«ДАС» зареєстровано понад 3700 
спра в, у яких пору шено строки 
реєстрації та розподілу. Керманич 
ОААС переконував членів РСАС, 
що не вся інформація, викладена 
в дові дці,  ві дпові дає д ійсності . 
Зрештою члени РСАС погодилися 
рекомендувати його на повторне 
головування, а ВРЮ — призначила. 

«Прогалини» для звільнення 

Натомість, очільнику Київського 
апеляційного адмінсуду А.Денісову 
пощастило менше. Створена РСАС ро-
боча група вивчала також організацію 
роботи КААС і виявила чимало недо-
ліків у роботі цієї установи. У підсумку 
орган суддівського самоврядування 
визнав незадовільною організацію ді-
яльності суду і вніс до ВРЮ подання 
щодо звільнення А.Денісова із займа-
ної посади. 

Голова РСАС Микола Кобилян-
ський ознайомив членів ВРЮ з низ-
кою організаційних прогалин у ро-
боті КААС, серед яких — недбале 
ставлення до планування роботи, 
неправильний розподіл обов’язків 
між головою, його заступниками та 
керівником апарату, формальний під-
хід до узагальнення судової практики 
тощо. «83 аркуші довідки свідчать про 
грубе ігнорування закону «Про судо-
устрій і статус суддів», — наголосив 
М.Кобилянський. 

Сам А.Денісов уже вдру ге не 
з’явився до ВРЮ. А тому перед чле-
нами Ради виникло питання про 
можливість вирішення питання за 
його відсутності. «У разі повторної 
неявки, якщо особа не повідомляє 
про причини своєї неявки, ми може-
мо розглядати її питання», — сказав 
В.Колесниченко. ВРЮ вирішила не 
зволікати з розглядом цього питан-
ня: підтримала РСАС і звільнила 
А.Денісова з посади голови вищена-
званого суду.  �

ВІТАЄМО! 

ВОЛОДИМИР ГУЛЬ
19 червня, 61 рік 

Суддя Верховного Суду, 
заслужений юрист України, наго-
роджений орденом «За заслуги» ІІІ 

ступеня.

ТЕТЯНА БАРИЦЬКА
20 червня

Суддя Вищого господарського суду, 
заслужений юрист України.

ВІКТОР 
ШКОЛЯРОВ
21 червня, 51 рік

Суддя Верховного Суду, 
заслужений юрист України. 

АНАТОЛІЙ 
ІВАНИЧУК
24 червня, 64 роки 

Голова Апеляційного суду Херсонської 
області, заслужений юрист України, 
нагороджений орденом «За заслуги» ІІ 
та ІІІ ступенів.

 � Президент 
України 
Указ 

Про переведення суддів

Відповідно до статті 73 Закону 
України «Про судоустрій і статус 
суддів» 

Постановляю:

1. Перевести суддю Дарницького 
районного суду міста Києва ДИБУ 
Олексія Васильовича на роботу 
на посаді судді Оболонського 
районного суду міста Києва у межах 
п’ятирічного строку.

2. Перевести суддю Вишгородського 
районного суду Київської області 
СКРИПНИК Оксану Григорівну на 
роботу на посаді судді Оболонського 
районного суду міста Києва у межах 
п’ятирічного строку.

3. Перевести суддю Донецького 
окружного адміністративного суду 
ГОЛОВІНУ Катерину Ільдарівну 
на роботу на посаді судді 
господарського суду міста Києва у 
межах п’ятирічного строку.

4. Перевести суддю окружного 
адміністративного суду міста 
Севастополя ПЛІЄВУ Наталю 
Гурамівну на роботу на посаді 
судді господарського суду міста 
Севастополя у межах п’ятирічного 
строку.

Президент України 
В.ЯНУКОВИЧ

м.Київ,
14 червня 2011 року

№663/2011 

РІШЕННЯ 

Відставка з гарантією
АНІ ГАЛУК

Рада суддів РФ сформулювала 
позицію щодо питання включати 
чи ні роботу слідчим, прокурором 
або адвокатом у суддівський стаж, 
що дає право на вихідну допомогу 
і довічне утримання при виході у 
відставку. 

Суддівський орган прийняв рішення 
схвалити зміни до закону про додатко-
ві гарантії соціального захисту суддів і 
працівників апаратів судів РФ у частині 
визначення стажу роботи на посаді судді. 

У редакції, запропонованій Радою 
суддів РФ, дозволено включати в стаж 
роботи суддею у разі виходу у відстав-
ку попередню роботу прокурором, 
слідчим і адвокатом, але за умови, що 
стаж роботи безпосередньо на посаді 

судді становить не менш ніж 10 років. 
У варіанті тексту документа, який за-
пропонували Раді суддів, ішлося про 
те, що право на вихідну допомогу і 
довічне утримання мають тільки суд-
ді, які пропрацювали на суддівських 
посадах не менш ніж 15 років.

При цьому мотивування пропоно-
ваних новацій не змінилось: і в пояс-
нювальній записці до проекту, і в тексті 
постанови Ради суддів мовиться про 
те, що «такий підхід дозволить виклю-
чити випадки припливу на посади осіб 
з метою отримання матеріальних пільг 
при незначному стажі роботи на посаді 
судді, але при великому стажі роботи 
за іншою юридичною професією». При 
цьому автори документа вказують на те, 
що нині «третина суддів судів загальної 
юрисдикції, котрі йдуть у відставку, 
мають стаж роботи безпосередньо на 
посаді судді від 5 до 10 років».

Дія норм майбутнього закону має 
поширюватися на суддів, призначе-
них на посади після набуття законом 
чинності.

Щодо положень проекту про підви-
щення віку виходу суддів у відставку 
(його пропонується збільшити з 50 до 
55 років для жінок і з 55 до 60 років 
для чоловіків) Рада суддів не вислов-
лювалася. Принаймні поки жодних 
документів із цього приводу не опуб-
ліковано.

Також Рада суддів РФ вирішила пи-
тання про те, як має розраховуватися і 
ким визначатися стандартне наванта-
ження на суддів. Пропонується, щоб 
науково обгрунтовані норми суддів-
ського навантаження затверджувала 
Рада суддів РФ за поданням голів Вер-
ховного і Вищого арбітражного судів. 

Ця пропозиція пройшла попри те, 
що її не підтримав голова ВС В’ячеслав 

Лебедєв. Він виступив з ініціативою 
розробити науково обгрунтовані нор-
ми навантаження на суддів і закріпити 
їх законодавчо.

Проте інша пропозиція ВАС не 
пройшла. Рада суддів РФ не пого-
дилася з варіантом доплат суддям і 
співробітникам апарату судів за пе-
реробіток. Нагадаємо, що ці зміни 
передбачали щомісячну надбавку в 
розмірі 1% окладу на кожні 5% пере-
вищення норм навантаження судді. 
Право на доплату також повинні були 
мати помічники суддів і співробітники 
апарату тих судів, у яких середньомі-
сячне навантаження не менш ніж по-
ловини працюючих суддів перевищує 
затверджені норми. У цьому випадку 
співробітники отримували б надбавку 
в розмірі від 20 до 100% окладу. Але 
поки їм доведеться працювати без за-
охочення.  �

ПРОЦЕДУРА 

Приречений на відповідальність
ОЛЕКСАНДРА ПІОНТКІВСЬКА 

15 червня на порядок денний 
засідання Комітету ВР з питань 
правосуддя було винесено 
питання щодо надання згоди 
на арешт судді. Однак депутати 
вирішили, що процедура 
позбавлення законника імунітету 
буде зайвою, оскільки той уже 
отримав «червону» картку від 
Вищої ради юстиції. 

Мова йде про суддю Іванівсько-
го районного суду Одеської області 
Володимира Доніна. Нагадаємо: 
ще в березні минулого року Голова 
Верховного Суду Василь Онопенко 
підтримав подання Генерального 
прокурора про надання згоди на за-
тримання та взяття під варту одесь-
кого служителя Феміди та вніс це 
питання на розгляд ВР.

Підставою для зазначеного подан-
ня стало ухилення В.Доніна від явки в 
прокуратуру Одеської області для про-
ведення з ним необхідних слідчих дій 
та застосування такого запобіжного 
заходу, як підписка про невиїзд. По-
дання ГПУ внесено в рамках розслі-
дування прокуратурою Одеської об-
ласті кримінальної справи, порушеної 
щодо В.Доніна за ознаками злочину, 
передбаченого ч.2 ст.286 КК («пору-
шення правил безпеки дорожнього 
руху особою, яка керує транспортним 
засобом, що спричинило смерть по-
терпілого та заподіяло тяжке тілесне 
ушкодження»). 

Однак у будівлі під куполом до 
цього часу так і не вирішили: бути чи 
не бути В.Доніну на волі. 

Питання повисло в повітрі й цього 
разу. Очільник парламентського під-
розділу Сергій Ківалов запропонував 
відкласти розгляд цього питання, 
оскільки напередодні (14 червня. — 

Прим. ред.) Вища рада юстиції вирі-
шила внести подання про звільнення 
цього законника за порушення при-
сяги. Однак з С.Ківаловим не пого-
дився його перший заступник Юрій 
Кармазін. «Питання про арешт ніяк 
не заміняє питання перебування судді 
на посаді. Одне не виключає іншого. 
Перше передбачає відповідальність за 
злочин, друге — за порушення прися-
ги», — заявив він. 

Також нардеп попросив пояснити, 
чи почав В.Донін справно ходити на 
«побачення» зі слідчими, адже саме 
через ігнорування органів дізнання 
його і просили арештувати. Однак, 
оскільки представники ГПУ на за-
сіданні парламентського підрозділу 
не прийшли, задовольнити цікавість 
Ю.Кармазіна не було кому. 

Відтак прояснити сит уацію з 
одеським законником попросили 
керманича ВРЮ Володимира Колес-
ниченка. За словами останнього, цей 

суддя ігнорував не лише слідчих, а й 
членів ВРЮ. Служитель Феміди 6 разів 
не з’являвся на засідання цього кон-
ституційного органу. За інформацією 
голови Ради, В.Доніна пропонують 
позбавити мантії не через злочин, за 
який його хочуть притягнути до кри-
мінальної відповідальності. «Була 
внесена пропозиція в іншій справі, 
яку суддя розглядав і допустив сут-
тєві порушення, котрі визнані нами 
як порушення присяги», — пояснив 
В.Колесниченко.

Слова останнього стосовно неявки 
судді на засідання ВРЮ підтвердив і 
С.Ківалов, зауваживши, що законник 
кілька разів не з’являвся і на засідання 
комітету. У підсумку депутати виріши-
ли відкласти розгляд цього питання, 
оскільки після того, як подання ВРЮ 
буде задоволено, В.Донін автоматично 
втратить імунітет і його можна буде 
взяти під варту й без дозволу парла-
менту. �

У закритому режимі ВРЮ заслухала пояснення А.Денісова зі стенограми засідання РСАС. 

 � Президент 
України 
Указ 

Про переведення суддів

Відповідно до статті 73 Закону 
України «Про судоустрій і статус 
суддів» 

Постановляю: 

1. Перевести суддю Амвросіївського 
районного суду Донецької області 
ДЕМОЧКА Дмитра Олександровича 
на роботу на посаді судді 
Першотравневого районного 
суду Донецької області у межах 
п’ятирічного строку.

2. Перевести суддю Переяслав-
Хмельницького міськрайонного 
суду Київської області ТЕЛЕПЕНЬКА 
Анатолія Дмитровича на роботу 
на посаді судді Броварського 
міськрайонного суду Київської 
області у межах п’ятирічного строку.

3. Перевести суддю Братського 
районного суду Миколаївської 
області КІРІМОВУ Ольгу Миколаївну 
на роботу на посаді судді 
Арбузинського районного суду 
Миколаївської області у межах 
п’ятирічного строку.

4. Перевести суддю господарського 
суду Донецької області ІВАНЧЕНКОВУ 
Ольгу Миколаївну на роботу на 
посаді судді господарського суду 
міста Києва у межах п’ятирічного 
строку.

Президент України 
В.ЯНУКОВИЧ

м.Київ,
8 червня 2011 року
№657/2011

НОВІ ПОСАДИ

6 судова влада
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 � Президент 
України 
Указ

Про звільнення судді

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

Постановляю:

Звільнити Бондаренка Олега Володи-
мировича з посади судді Святошин-
ського районного суду міста Києва у 
зв’язку з порушенням присяги судді.

Президент України 
В.ЯНУКОВИЧ

м.Київ
6 червня 2011 року
№642/2011

НОВІ ПОСАДИ

 � Президент 
України 
Указ 

Про переведення суддів

Відповідно до статті 73 та частини 
першої статті 80 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» 

Постановляю:

1. Перевести суддів у межах 
п’ятирічного строку:

Перевальського районного суду 
Луганської області 

ЖЕНЕСКУ Елеонору В’ячеславівну на 
роботу на посаді судді Ленінського 
районного суду міста Луганська;

Хмельницького міськрайонного суду 
Хмельницької області 

МАРЦИНКЕВИЧА Віталія 
Анатолійовича на роботу на посаді 
судді Дніпровського районного суду 
міста Києва;

Ленінського районного суду міста 
Вінниці 

ОСАУЛОВА Андрія Анатолійовича 
на роботу на посаді судді 
Шевченківського районного суду 
міста Києва;

Суворовського районного суду міста 
Херсона 

РАДЧИКОВУ Олену Петрівну 
на роботу на посаді судді 
Шевченківського районного суду 
міста Києва;

господарського суду Донецької 
області 

ЛЮБЧЕНКО Марію Олександрівну 
на роботу на посаді судді 
господарського суду міста Києва;

Пролетарського районного суду 
міста Донецька ШАПТАЛУ Євгена 
Юрійовича на роботу на посаді судді 
господарського суду міста Києва;

Запорізького окружного 
адміністративного суду 

ЯНЮК Олену Сергіївну на роботу на 
посаді судді господарського суду 
міста Севастополя.

2. Перевести суддів, обраних 
безстроково:

апеляційного суду Полтавської 
області 

БАТРАКА Віталія Володимировича на 
роботу на посаді судді апеляційного 
суду міста Севастополя;

Кіровського районного суду міста 
Донецька 

ПРОНІНА Сергія Георгійовича на 
роботу на посаді судді Ленінського 
районного суду міста Донецька;

Селидівського міського суду 
Донецької області 

КАНІЩЄВУ Наталію Олександрівну 
на роботу на посаді судді 
Гірницького районного суду міста 
Макіївки Донецької області;

Орджонікідзевського районного суду 
міста Запоріжжя 

ГНАТИК Галину Євгенівну на 
роботу на посаді судді Хортицького 
районного суду міста Запоріжжя;

Лисичанського міського суду 
Луганської області 

ЛИЗЕНКО Ілону Василівну на роботу 
на посаді судді Попаснянського 
районного суду Луганської області.

Президент України 
В.ЯНУКОВИЧ

м.Київ
6 червня 2011 року
№644/2011

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

ВС пропонує ВРЮ 
читати справи на місцях
У Верховному Суді пропонують 
дозволити членам Вищої ради 
юстиції самостійно знайомитись 
із матеріалами справ суддів і 
самостійно робити копії важливих 
частин. Народні депутати 
ж переконані, що ВРЮ має 
витребовувати справи повністю.

Фахівці ВС проаналізували поло-
ження законопроектів «Про внесення 
змін до Закону України «Про Вищу 
раду юстиції» та Кодексу України про 
адміністративні правопорушення 
щодо виконання Рішення Консти-
туційного Суду України» (№8246) та 
«Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України» (щодо при-
ведення окремих положень чинного 
законодавства у відповідність до Рі-
шення Конституційного Суду України 
від 11 березня 2011 року №2-рп/2011) 
(№8246-2).

Як відзначають фахівці, проекти за 
своїм змістом аналогічні, обидва про-
понують привести у відповідність до 
рішення КС від 11.03.2011 №2-рп/2011 
положення чч.3 та 4 ст.25, ч.1 ст.40 за-
кону «Про Вищу раду юстиції» та ч.1 
ст.18832 Кодексу про адміністративні 
правопорушення. 

Пропонується дозволити ВРЮ ви-
требовувати судові справи або їх  ко-
пії, розгляд яких закінчено, зокрема 
в яких винесено остаточне рішення, 
ознайомлюватись із судовими спра-
вами, розгляд яких не закінчено, отри-
мувати пояснення від суддів, робити 
відповідні запити, копії, вивчати осо-
бові справи суддів, а також передбачи-
ти адміністративну відповідальність 
за порушення цих прав. 

Фахівці ВС зауважують, що реалі-
зація положень законопроектів (щодо 
виготовлення копій усіх матеріалів 
справ) у більшості випадків буде не-
можливою з об’єктивних причин. 

Адже фінансування судової системи 
на сучасному етапі є вкрай незадо-
вільним. 

У багатьох судах, наголошують 
експерти, відс у тня копіювальна 
техніка, конверти, канцелярський 
папір, кошти на оплату поштової 
кореспонденції тощо. Така техніч-
на робота потребуватиме значного 
часу та великих матеріальних затрат 
і призведе до додаткового наванта-
ження на суди, що може негативно 

вплинути на їх діяльність. Також 
для забезпечення виконання запро-
понованих положень необхідно буде 
залучати працівників апарату судів, 
котрі робитимуть копії усіх матеріа-
лів судових справ. У підсумку все це 
може призвести до зниження рівня 
якості та оперативності здійснення 
правосуддя. 

Значна кількість судових справ 
формується томами. І тому, на думку 
ВС, не завжди буде раціонально та 

доцільно робити копії всіх томів су-
дових справ і пересилати матеріали, 
оскільки ВРЮ чи її члену, можливо, 
знадобляться лише окремі судові до-
кументи зі справ, які міститимуть 
відомості про наявність підстав для 
звільнення суддів з посад. Або, на-
приклад, перевірка ВРЮ фактів по-
рушення суддями морально-етичних 
принципів поведінки може не потре-
бувати вивчення матеріалів справи, 
оскільки про такі факти може свід-
чити запис судового процесу, який 
здійснюється за допомогою звуко-
записувального технічного засобу, 
а отже, не доцільно витребовувати 
копії матеріалів усієї справи. 

Тому, на думку експертів ВС, у за-
коні «Про Вищу раду юстиції» слід 
закріпити механізм, за яким член ВРЮ 
матиме право вивчати та ознайомлю-
ватися з матеріалами справ безпосе-
редньо в суді, з можливістю копіювати 
необхідні матеріали. 

Незва жа ючи на позиці ю ВС, 
Верховна Рада прийняла за осно-
ву законопроект «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо приведення окремих 
положень чинного законодавства у 
відповідність до Рішення Конститу-
ційного Суду України №2-рп/2011 від 
11.03.2011) (№8246-2). 

Передбачено, що у зв’язку з ви-
кона нн ям дору ченн я ч лен ВРЮ 
може витребовувати закінчені роз-
глядом судові справи або їх копії, 
ознайомлюватись із судовими спра-
вами, розгляд яких не закінчено, 
отримувати пояснення від суддів 
чи прокурорів, робити відповід-
ні запити, вивчати особові справи 
суддів і прокурорів. 

Інформація, судова справа чи її 
копія надаються на письмовий запит 
ВРЮ протягом 10 днів з дня отримання 
такого запиту. �

ДИСЦИПЛІНАРКА

ВККС відстоює 
власні повноваження
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Часто заявникам, яких не 
влаштовують рішення Феміди, 
здається, що Вища кваліфікаційна 
комісія суддів знайде докази 
необ’єктивності та упередженості 
законника і «покарає» його за 
це. Проте скаржники забувають 
про чітко визначені підстави 
притягнення володарів мантій до 
дисциплінарної відповідальності.

За шкалою емоцій

Дехто помилково наділяє ВККС 
функціями апеляційної інстанції, 
тому часто із цього приводу між 
скаржниками і «кваліфікаційника-
ми» виникають суперечки. Представ-
никам комісії доводиться постійно 
роз’яснювати, що до компетенції ВККС 
не належить перегляд судових рішень, 
однак деякі заявники переконані в 
протилежному.

Напруження між членами комісії 
та громадянами, які знайшли в діях 
законників порушення, відчувалось 
і на черговому засіданні постійно ді-
ючого органу 9 червня. Цього дня 
емоції зашкалювали: одні скаржники 
звинувачували комісію в тому, що 
остання не хоче перейматися їхніми 
проблемами, інші ж намагалися пере-
конати, що їхню честь та гідність поро-
чать певні процесуальні дії вершителів 
правосуддя.

Так, гр.С. звинуватила одного зі 
львівських суддів у спробі легалізу-
вати фальшиві документи. Представ-
ниця комісії Ніна Фадєєва пояснила, 
що з такими питаннями потрібно 
звертатися до прокуратури. Проте 
гр.С. наполягала: законник учинив 
неправильно, залучивши до спра-
ви одного з адвокатів. До того ж, за 
словами скаржниці, суддя порушив 
процесуальні права позивачів, тоб-
то не надав їм можливості довести 
правоту своєї позиції (відмовив у 
витребуванні доказів) і прийняв пе-
редчасне рішення.

Член комісії Анатолій Марцинке-
вич неодноразово намагався пояснити 
заявниці, що підставою для відкрит-
тя дисциплінарного провадження є 
тільки факт порушення строків при 
розгляді справи й аж ніяк не інші об-
ставини. «Апеляційна інстанція дасть 
оцінку доказам і винесеному рішенню. 
Цим не ми займаємося», — пояснив 
А.Марцинкевич.

Законник наголосив, що жодного 
умисного порушення строків розгля-
ду справи з його боку немає. За його 
словами, були об’єктивні причини 
того, що не вдалося вкластися в пе-
редбачений законом термін: напри-
клад, неодноразово уточнювалися 
позовні вимоги. Також львівський 
суддя відкинув звинувачення в «не-
залученні до справи вирішальних 
доказів»: витребовувалися всі до-
кази, які, на думку суду, необхідно 
було залучити.

Комісія, вислухавши обидві сто-
рони, припинила дисциплінарне про-
вадження.

Непереконливі пояснення

Не так пощастило представниці 
Прилуцького міськрайонного суду 
Чернігівської області Ларисі Зарічній: 
ВККС, убачаючи в її діях ознаки по-
рушення присяги, внесе подання до 
Вищої ради юстиції про звільнення 
цієї особи. Крім того, двом законникам 
оголосили догани.

Так, Ірина Котьо з Комсомольсько-
го райсуду м.Херсона поплатилася за 
тяганину (на її дії надійшла скарга від 
начальника Державної податкової ін-
спекції в м.Херсоні). «Під час перевір-
ки з’ясувалося, що ухвалою 10 липня 
2008 року відкрито провадження у 
справі та призначено попереднє за-
сідання на 25 липня. Потім розгляд 
справи неодноразово відкладався: то 
суддя перебувала в нарадчій кімнаті 
(тричі), то не з’являлися сторони (чо-
тири рази)», — повідомила член комісії 
Лідія Горбачова.

Крім того, І.Котьо в письмових 
поясненнях зазначила, що сторони 
не приходили на засідання у зв’язку з 
тим, що повістки про виклик до храму 

Феміди їм не направлялися. За слова-
ми Л.Горбачової, справа перебуває в 
провадженні судді 2 роки 11 місяців.

І.Котьо пояснила, що повістки не 
направлялися через відсутність фінан-
сування. «А скільки років ви працюєте 
суддею?» — поцікавилася Н.Фадєєва. 
«Дванадцять», — відповіла верши-
телька правосуддя. Вона зазначила, що 
позивач уточнив свої попередні вимо-
ги, а третя особа заявила клопотання 

про відкладення розгляду справи, аби 
«підготуватися до змінених позовних 
вимог».

«Ваші пояснення — лепетання суд-
ді першого року роботи. Скільки ви в 
цьому році заслухали справ?» — запи-
тала Н.Фадєєва. «У минулому році я 
розглянула 1790 справ», — відповіла 
І.Котьо. «А в нас були судді, які по 
12 тис. розглядали і встигали. У вас 
ще не велике навантаження. Таких 
справ у вас не десятки, а, мабуть, 
одна. Позивач утретє змінив свої ви-
моги. Можливо, ви винні в цьому, до-
вели позивача до цього, бо затягуєте з 
розглядом справи. Позивач ще разів 
з п’ять уточнюватиме вимоги, адже 
за ці майже три роки, протягом яких 
розглядається справа, змінюються 
обставини», — зауважив секретар 
комісії Володимир Маслій.

Отже, «кваліфікаційників» не 
переконали пояснення херсонської 
судді, не на користь останньої був і 
той факт, що в справі до цього часу не 
поставлена крапка. Після обговорен-
ня питання за зачиненими дверима 
ВККС винесла вердикт — оголосити 
І.Котьо догану.  �

Представникам комісії доводиться 
постійно роз’яснювати, що 
до компетенції ВККС не 
належить перегляд судових 
рішень, однак деякі заявники 
переконані в протилежному.

А.Марцинкевич пояснив скаржникам, що комісія не оцінює рішення суду.

У ВС намагаються вберегти колег від копіювання багатотомних справ.

7№25 (1012), 18  — 24 ЧЕРВНЯ 2011 Р. судова влада



МОМЕНТ ІСТИНИ

20 років у об’єктиві «ЗіБ»

1993 рік. Правосуддя по мінімуму. 12 січня Прем’єр Леонід КУЧМА підписав декрет 
«Про державне мито», за яким дотепер звернення до судів оплачується з огляду на 
неоподатковуваний мінімум. Лише 2011 року ВР у першому читанні прийняла закон 
«Про судовий збір».

1996 рік. Суди отримали частину влади. 
«Хрещений батько» Основного Закону Михайло СИРОТА 
за два місяці до трагічної загибелі скаже, що «Конституція 
могла бути гіршою, але не могла бути кращою».

1997 рік. «Ми не пожежники!» Конституційний Суд 
оприлюднив перше рішення щодо статусу народного 
депутата, яке критикувалось у пресі як «політичне». Проте 
Голова КС Іван ТИМЧЕНКО в першому інтерв’ю, яке він дав 
саме «ЗіБ», наголосив, що Суд «не пожежна команда для гасіння 
політичних пожеж».

1998 рік. Юстиція на громадських засадах. Свою роботу Вища рада юстиції 
розпочала під одним дахом зі Спілкою юристів України. Обидві організації очолював 
Валерій ЄВДОКИМОВ.

1999 рік. Гарантоване життя. 29 грудня Конституційний Суд на чолі з Віктором СКОМОРОХОЮ викреслив із Кримінального 
кодексу смертну кару як вид покарання, вперше пославшись в обгрунтуванні своєї позиції на «тенденцію практики застосування 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року».

2000 рік. Від права до політики. Після «оксамитової революції» згадка про судову 
реформу остаточно щезла з назв парламентських підрозділів, але з часів ВР 
ІІ скликання про неї не забував тодішній секретар Комітету з питань правової 
політики Олександр ЛАВРИНОВИЧ. 

1991 рік. Альтернативи свободі немає. Згодом перший 
Президент України Леонід КРАВЧУК, аналізуючи в розмові 
з кореспондентом «ЗіБ» зміни, що відбувалися в країні, 
наголосить: «Якщо еліта недолуга, то вина в цьому не 
незалежності, а людей, які не вміють нею користуватися».

1994 рік. Новий Президент — новий Голова Верховного Суду. 21 грудня цю посаду обійняв Віталій БОЙКО, який, між іншим, у 1991 році як голова ЦВК 
відповідав за проведення всеукраїнського референдуму щодо незалежності та вибори першого Президента України. 

1992 рік. Курс на реформу! Після палких дискусій про те, яким 
має бути судочинство в незалежній Україні, парламент, який 
очолював Іван ПЛЮЩ, ухвалив Концепцію судової реформи. 
Проведуть реформу лише через 18 років. 

1995 рік. Комісії з постійної реформи. Двічі актами 
Президента утворювалися комісії з розробки та 
доопрацювання концепції проведення судово-правової реформи. 
Обидві інституції очолювали міністри юстиції (першу — 
Василь Онопенко, другу — Сергій ГОЛОВАТИЙ), але через брак 
фінансування перебудова загальмувала…
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2008 рік. Чекати біля КААС «погоди». Наміри Віктора Ющенка вдруге розпустити парламент цього разу наразилися 
на супротив його колишніх соратників. Юристам, зокрема, Марині ГАЙДАЙ, Володимиру ПИЛИМЕНКУ 
та Валерію ПИСАРЕНКУ, вдалося переконати суддів КААС у незаконності такого указу.

2010 рік. Відповідальний за реформу. 2 квітня Президент призначив Андрія ПОРТНОВА заступником глави АП — 
керівником головного управління з питань судової реформи та судоустрою, а вже 7 липня парламент ухвалив закон 
«Про судоустрій і статус суддів».

2003 рік. Реформа вимагає забезпечення. Перше інтерв’ю 
на посаді Голови ВС Василь МАЛЯРЕНКО, обраний у листопаді 
2002 року, дав саме нашому тижневику, визнавши, що судді перебувають 
у такому стані, коли навіть кодекси змушені купувати 
за свої кошти.

2005 рік. Публічна юстиція. 1 вересня розпочав розгляд перших справ новостворений Вищий адміністративний суд, але справжнє випробування його чекало в 
лютому 2010-го, коли весь склад ВАС мав вирішити долю посади президента.

2002 рік. Опозиція заходить із судового тилу. Суддя 
Апеляційного суду м.Києва Юрій ВАСИЛЕНКО першим 
наважився порушити кримінальну справу проти Леоніда 
Кучми за навмисне невиконання рішення суду.

2001 рік. Почали з «малої». 21 червня парламент ухвалив пакет змін, які отримали назву 
«малої судової реформи». В інтерв’ю «ЗіБ» новий голова Вищої ради юстиції Сергій КІВАЛОВ 
зауважить, що «це — напівкрок, до того ж недостатньо зважений, але вимушений».

2004 рік. До президентства — через суд. Рішення про проведення 
повторного другого туру виборів глави держави зачитав головуючий 
на цьому процесі Анатолій ЯРЕМА (у центрі).

2007 рік. «Конституційники» в облозі. Попри 
наявність достатньої кількості суддів КС, Суд не міг 
розпочати роботу, а суддям, зокрема Сюзанні СТАНІК, 
доводилося з боями проходити до своїх робочих місць.

2009 рік. «Адміністративники» не здаються! 
Наприкінці року протистояння між Вищим 
адміністративним і Верховним судами сягнуло 
апогею, але судді ВАС не підкорилися вимогам усунути 
Олександра ПАСЕНЮКА з посади.

2006 рік. Прийшов, побачив, обійняв. Попри прогнози про підвищення Першого заступника Голови ВС 
Петра ПИЛИПЧУКА (праворуч), найвищу судову посаду Пленум ВС доручив Василеві ОНОПЕНКУ.
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ПРОГРЕС

Вибори стануть електронними
У Верховній Раді пропонують 
запровадити електронне голосування 
на виборах і референдумах. 
У парламенті зазначають, що 
голосувати через комп’ютер не тільки 
простіше, а й безпечніше і дешевше.

Відповідні пропозиції містяться 
в законопроекті «Про Концепцію 
«Запровадження системи елек трон-
ного голосування в Україні» (№8656). 
Ініціатор змін — народний депутат 
Олег Тищенко — переконаний, що 
від якісної підготовки і проведення 
виборів та референдумів залежать 
забезпечення конституційних прав 
громадян і розвиток демократії.

Чинне законодавство врегульовує 
процедуру проведення виборів та 
референдумів шляхом використання 
бюлетенів для голосу вання. Та-
кий спосіб потребує: у творення 
територіальних виборчих округів, 

виборчих дільниць, формування 
складу виборчих комісій, виго товлення 
бюлетенів, підготовку приміщень для 
голосування і тривалого підрахунку 
голосів тощо.

Традиційна виборча система є 
надто витратною та потребує участі 
великої кількості людей у підготовці, 
організації проведення виборів, що 
призводить до витрачання значних 
коштів, наголошує нардеп. Тому, 
на його д у мку, виборча система 
потребує су ттєвих змін шляхом 
запровадження новітніх технологій 
для голосування.

За словами О.Тищенка, технологія 
електронного голос у вання роз-
рахована тільки на тих, хто виявить 
таке бажання, і має використовуватися 
поряд з традиційними технологіями. 
Крім того, вона дозволяє:

• проголосувати дистанційно, 
тобто відвідання виборчої дільниці 

стає необов’язковим, що суттєво зни-
жує ризики тиску на волевиявлення і 
підвищує достовірність вибору;

• забезпечити можливість про-
ведення голосування протягом кількох 
днів, оскільки стає технічно можливим 
здійснити надійний захист від несанк-
ціонованого втручання в систему;

• уникнути таких явищ, як під-
робка бюлетенів, фотографування по-
рахованих бюлетенів, їх спотворення 
з метою зробити фіктивними і багато 
чого іншого.

Я к пояс н ю є нардеп,  п р оце с 
волевиявлення буде досить простим: 
виборець своїм унікальним кодом 
у вигляді біометричного параметра 
або електронного підпису відкриє 
електронний бюлетень на сайті ЦВК і 
проголосує через комп’ютер, телефон 
або інший електронний пристрій 
віддаленого доступу.

Електронне голосування вже за-

провадили в окремих країнах. Однак 
із його поширенням залишаються 
деякі проблеми: ніхто не може дати 
гарантії, що результати виборів не 
будуть спотворені або просто знищені 
через хакерські атаки. �

АДВОКАТУРА K

ПРАВИЛА 

Всі дозволи — 
разом
Глава держави заборонив 
чиновникам вимагати від 
бізнесменів документи, 
необхідність яких не визначена 
законом.

Президент підписав акт «Про 
Перелік документів дозвільного 
характеру у сфері господарської 
д і я л ь н о с т і »,  я к и й  з а т в е рд ж у є 
перелік док у ментів дозві льного 
характеру, котрі дають право на 
провадження господарської діяль-
ності, та визначає об’єкти, на які 
видаються документи дозвільного 
характеру.

Так, забороняється вимагати від 
суб’єктів господарювання отриман-
ня документів дозвільного характе-
ру, необхідність одержання котрих 
не передбачена законом і які не вне-
сені до переліку, затвердженого цим 
законом. Документ набере чинності 
1 січня 2012 р. �

СІМЕЙНЕ ПРАВО

Батько 
отримав 
обов’язки
Якщо мати не забрала дитину 
з пологового будинку, то це 
зобов’язаний зробити батько. 
Незважаючи на те, перебуває він у 
шлюбі з матір’ю дитини чи ні.

Набрав чинності закон «Про вне-
сення зміни до статті 143 Сімейного 
кодексу» щодо обов’язку батька забра-
ти дитину з пологового будинку.

Встановлено, що батько дитини, 
котрий не перебуває в шлюбі з ї ї 
матір’ю, але батьківство якого вка-
зане в свідоцтві про народження або 
встановлене судом, зобов’язаний піс-
ля отримання повідомлення зі служ-
би у справах дітей забрати дитину з 
пологового будинку для утримання 
і виховання, якщо цього не зробила 
мати. Передбачено, що Кабмін має 
затвердити порядок такого повідо-
млення.

Згідно із законом у випадку, якщо 
батько дитини не перебуває в шлюбі, 
він отримує статус самотнього батька.

У первісній редакції мова йшла 
про обов’язок батька забрати дитину, 
якщо батьківство встановлене згідно 
із законодавством. Проте з метою уне-
можливити зловживання в цій сфері 
Президент запропонував конкретизу-
вати зазначену норму. �

ОБМЕЖЕННЯ

Прощання 
з інтерактивом
Віктор Янукович погодився 
з пропозицією парламентарів 
обмежити роботу інтерактивних 
клубів, прирівнявши їх діяльність 
до організації азартних ігор.

Президент підписав закон «Про 
внесення змін до деяких законів Укра-
їни щодо вдосконалення законодав-
ства про заборону грального бізнесу 
в Україні». 

Цим документом унесено зміни до 
акта «Про заборону грального бізнесу 
в Україні». Зокрема, дано визначення 
терміну «гральний бізнес» — діяль-
ність, пов’язана з організацією, про-
веденням і наданням можливості 
доступу до азартних ігор у казино, на 
ігрових автоматах, комп’ютерних си-
муляторах, у букмекерських конторах, 
в інтерактивних закладах, в електрон-
ному (віртуальному) казино незалеж-
но від місця розташування сервера. 

Крім того, дано нове визначен-
ня азартній грі — будь-яка гра, 
обов’язковою умовою участі в якій є 
сплата гравцем грошей, зокрема че-
рез систему електронних платежів, 
що дозволяє учасникові як отримати 
виграш (приз) у будь-якому вигляді, 
так і не отримати його залежно від 
випадковості. 

Також унесено зміни до закону 
«Про міліцію». Передбачено, що мілі-
ція зобов’язана звертатися до суду з 
позовом про застосування фінансових 
санкцій, пов’язаних із забороною орга-
нізації та проведення азартних ігор на 
території України. � 

УМОВИ РОБОТИ

Бухгалтерам 
дали стандарт
Фінансова звітність публічних 
акціонерних товариств, банків 
і страховиків має перейти на 
міжнародні стандарти. Інші 
підприємства можуть піти тим 
самим шляхом, але вже за власним 
вибором.

Віктор Янукович підписав акт «Про 
внесення змін до закону «Про бухгал-
терський облік і фінансову звітність в 
Україні». Новаціями передбачається 
застосування міжнародних стандар-
тів фінансової звітності (документів, 
установлених Радою з міжнародних 
стандартів бухобліку, якими визнача-
ється порядок складання фінзвітнос-
ті), якщо вони не суперечать закону 
про бухоблік і офіційно опубліковані 
на сайті Мінфіну.

Для публічних акціонерних това-
риств, банків і страховиків передба-
чено складання фінансової звітності 

за міжнародними стандартами в 
обов’язковому порядку. Те саме сто-
суватиметься підприємств, які за-
ймаються затверджуваними Кабміном 
видами госпдіяльності.

Решта підприємств визначатимуть 
самі, наскільки їм доцільно вико-
ристовувати у звітності міжнародні 
стандарти.

Також законом передбачається 
оприлюднення публічними АТ, під-
приємствами — емітентами іпотеч-
них облігацій, іпотечних сертифіка-
тів, облігацій підприємств і фондів 
операцій з нерухомістю, а також 
професійними учасниками фондо-
вого ринку, банками, страховиками 
й іншими фінустановами підтвер-
дженої аудитором річної фінансової 
звітності не пізніш ніж 30 квітня 
наступного за звітним року. За чин-
ними нормами, звітність повинна 
публікуватися до 1 червня.�

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

За сміття доведеться платити
Народні депутати вирішили 
боротися за чистоту рекреаційних 
зон та узбіч доріг. За викинуте 
сміття пропонується встановити 
адміністративну відповідальність 
і штрафи залежно від обсягів 
забруднення.

Верховна Рада прийняла за осно-
ву проект «Про внесення змін до за-
конодавчих актів щодо забезпечення 
чистоти територій» (№5117), який уніс 
до парламенту народний депутат Олег 
Зарубінський.

У Кодексі про адміністративні пра-
вопорушення вже передбачено відпові-
дальність за недотримання правил чи-
стоти. Але, як показує практика, такого 
нормативно-правового регулювання 
недостатньо для вирішення проблеми.

Дія відповідних норм поширюєть-
ся тільки на території населених пунк-
тів, що внеможливлює захист чистоти 
зон відпочинку, доріг тощо. Крім того, 
такий підхід є підставою для створен-
ня несанкціонованих сміттєзвалищ 
за межами місць проживання людей. 
Аналогічні підходи, тобто захист чи-
стоти лише в населених пунктах, за-
стосовуються в нормах законів «Про 
міліцію» та «Про благоустрій населе-
них пунктів».

Крім цього, в КпАП не передбачено 
залежності відповідальності від рівня 

завданої шкоди. Як наслідок, його нор-
ми проблематично впроваджувати на 
практиці, тим більше що правопору-
шення має поширений характер. Санк-
ції, як правило, застосовуються тільки 
до порушників, стосовно яких довели, 
що вони заподіяли шкоду довкіллю у 
великих розмірах. Але при цьому не 
враховується, що однією з основних 
причин забруднення населених пунк-
тів та зон відпочинку виступають саме 

дрібні, але водночас масові випадки 
засмічення територій.

Ще одна проблема — мізерні розмі-
ри штрафів, передбачені в кодексі. Ба-
гатьом компаніям вигідно створювати 
несанкціоновані смітники, адже сума 
штрафу за таке діяння значно менша, 
ніж витрати на утилізацію.

Проектом передбачено внесення 
змін до низки законодавчих актів. У 
КпАП пропонується встановити, що 
відповідальність за правопорушення 
у сфері забезпечення благоустрою те-
риторій та щодо недотримання правил 

чистоти є предметом регулювання 
різних статей (стст.152 і 1521).

У новій ст.1521 «Порушення правил 
чистоти в населених пунктах, зонах 
відпочинку та на інших територіях» 
пропонується передбачити диферен-
ціацію правопорушень, що призвели 
до засміченості територій, відповідно 
до ступеня їх тяжкості та закріпити 
відповідні санкції.

Згідно з новаціями дрібні пору-

шення правил чистоти в населених   
пунктах, зонах відпочинку та інших 
територіях тягнуть за собою попере-
дження або накладання штрафу від 
1 до 3 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян (17—51 грн.).

Ті ж порушення, що призвели до за-
брудненості територій сміттям об’ємом 
від 0,01 до 1 м3, каратимуться штрафом 
від 3 до 10 неоподатковуваних мінімумів 
(51—170 грн.). Дії, що призвели до забруд-
нення території сміттям об’ємом понад 1 м3, 
каратимуться відповідно до проекту штра-
фом від 10 до 100 н.м.д.г. (170—1700 грн.).

Крім цього, пропонується внести 
зміни до ст.10 закону «Про міліцію» 
і віднести до обов’язків останньої за-
безпечення контролю за утриманням 
у чистоті не лише дворів та прибудин-
кових територій, а й рекреаційних зон.

Документ передбачає також уне-
сення змін до закону «Про благо-
устрій населених пунктів». Є намір до 
повноважень місцевих рад віднести 
забезпечення чистоти не тільки у від-
повідному населеному пункті, а й на 
всіх територіях, що входять до скла-
ду адміністративно-територіальної 
одиниці.

Можна сподіватися, що посилення 
відповідальності за засмічення при-
роди сприятиме більшій охайності 
відпочивальників. Однак виникають 
очевидні проблеми в реалізації ново-
введень, адже правоохоронні органи 
просто фізично не зможуть патрулю-
вати ліси і слідкувати за кожним, хто 
викидатиме сміття. Як наслідок, про-
писані на папері норми переважно не 
виконуватимуться. 

Ще одне ускладнення — відсут-
ність звичайних баків для сміття 
вздовж доріг і в рекреаційних зонах, 
якими можна було б скористатися. 
Тому проблему слід вирішувати 
комплексно — розвиваючи зони від-
починку та підвищувати загальну 
культуру громадян.�

ЗАБОРОНА

Війна з курінням 
дісталась авто
Народні депутати пропонують 
заборонити палити в транспорті, 
якщо в ньому перебувають діти. 
Відповідні норми, наголошують у 
парламенті, вже діють в окремих 
західних країнах.

З такою ініціативою виступили на-
родні депутати, котрі подали проект 
«Про внесення змін до Закону Украї-
ни «Про заходи щодо попере дження та 
зменшення вживання тютюнових ви-
робів і їх шкідливого впливу на здоров’я 
населення» та деяких законодавчих 
актів України» (№8635).

У нашій державі вже прийнято 
цілу низку нормативно-правових ак-
тів, які регулюють питання продажу, 
маркування та вживання тютюнових 
виробів. Однак, на думку нардепів, 
вони не є повною мірою досконалими 
і потребують коригування.

Наразі законодавством вимагаєть-
ся маркування на пачках тютюнових 
виробів інформації про вміст смоли 
та нікотину в диму однієї сигарети. 

Однак інформація про вміст моноок-
сиду вуглецю не вимагається, зверну-
ли увагу в парламенті. «Вплив моно-
оксиду вуглецю є дуже небезпечним 
для організму людини. Ця небезпека 
збільшується за рахунок того, що він 
не має запаху й отруєння може наста-
ти непомітно», — зазначили нардепи 
в пояснювальній записці до проекту. 

Вони заявили, що в європейських 
країнах на законодавчому рівні вста-
новлено обов’язкове маркування на 
пачках тютюнових виробів інформації 
про вміст смоли, нікотину та моно-
оксиду вуглецю.

Також нардепи пропонують за-
боронити паління в транспортному 
засобі, якщо в ньому перебуває особа 
віком до 16 років. На законодавчому 
рівні така заборона діє в США, Канаді, 
Австралії, Великій Британії тощо. В 
Австралії це правопорушення прирів-
нюють до такого злочину, як «жорсто-
ке поводження з дитиною», і карають 
за нього позбавленням волі, наголо-
шують у Верховній Раді. �

Забруднення території сміттям 
об’ємом понад 1 м3 каратиметься 
штрафом від 170 до 1700 грн.

Навіть у власному авто покурити вдасться не завжди.

Думати про вибір можна буде вдома.

10 законодавча влада



СВОБОДА МОВЧАННЯ

Сповідь 
залишиться 
таємницею
Народні депутати підтримали 
нововведення, які забороняють 
допитувати священиків як свідків, якщо 
ті дізналися про інформацію на сповіді.

Верховна Рада прийняла за основу 
проект закону «Про внесення змін до 
Кримінально-процесуального кодексу 
України» (№5335), поданий «нунсів-
цем» Володимиром Марущенком.

Пропонується внести зміни до ч.1 
ст.69 КПК, визначивши, що адвокати 
та інші фахівці в галузі права, котрі 
згідно із законом мають право на на-
дання правової допомоги, нотаріуси, 
лікарі, психологи не можуть бути до-
питані як свідки з приводу того, що їм 
довірено чи стало відомо при здійснен-
ні професійної діяльності.

Також пропонується доповнити ч.1 
ст.69 КПК і визначити, що священно-
служителі не можуть бути допитані як 
свідки з приводу відомостей, отрима-
них ними під час сповіді. �

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА

Закон про вибори 
віддадуть європейцям
Найближчим часом Україна 
передасть на експертизу до 
Венеціанської комісії два 
важливі проекти — закону про 
вибори народних депутатів та 
Кримінального процесуального 
кодексу.

Про це повідомив міністр юстиції 
Олександр Лавринович під час зустрічі 
з головою Європейської комісії «Де-
мократія через право» (Венеціанської 
комісії) Джанні Букіккіо.

За словами урядовця, наступ-
ного тижня планується завершити 
переклад англійською мовою про-
екту закону про вибори народних 
депутатів, після чого документ буде 
надіслано на експертизу до між-
народних експертних організацій. 

Окрім Венеціанської комісії, ще й 
до Міжнародної фундації виборчих 
систем та ОБСЄ.

О.Лавринович наголосив, що влада 
прагне поєднати два основні підхо -
ди — провести проекти через усі стадії 
публічного розгляду, включаючи екс-
пертизу в міжнародних організаціях, 
та встигнути ухвалити виборчий за-
кон у терміни, рекомендовані Вене-
ціанською комісією, тобто за рік до 
проведення парламентських виборів 
у країні.

Крім того, повідомив міністр, на 
найближчому засідання робочої гру-
пи при Президентові з реформуван-
ня кримінальної юстиції планується 
винести на обговорення попередній 
проект КПК. Після оперативного до-
опрацювання, яке планується завер-

шити вже у червні, документ також 
буде передано на розгляд Венеціан-
ської комісії.

О.Лавринович зазначив, що ре-
форма кримінальної юстиції, яка має 
розпочатися після ухвалення кодексу, 
є єдиним невиконаним зобов’язанням 
держави перед Радою Європи. «Украї-
на зробила багато спроб вирішити цю 
проблему. Проте ніколи не було такої 
впевненості, що вона буде вирішена, як 
тепер», — наголосив міністр.

За його словами, проект КПК пла-
нується винести на розгляд Верховної 
Ради вже цього року.

Обговорюючи з головою Венеціан-
ської комісії концептуальні питання 
проектів, О.Лавринович відзначив їх 
великий дискурсивний потенціал. 

Проект Кримінального процесу-

ального кодексу, за словами міністра,  
передбачатиме еволюційний перехід 
від нинішньої системи кримінальної 
юстиції, що залишилась у спадок з 
радянських часів, до змагальної, яка 
функціонує в країнах розвинутої де-
мократії. При цьому такий перехід 
буде обмежений чіткими часовими 
рамками. 

У свою чергу Д.Букіккіо наголо-
сив, що демократичні перетворення 
в країні залежатимуть насамперед 
від реформ у сфері права. Тому, за 
його словами, Венеціанська комісія 
готова до співпраці.

Зокрема, європейський гість пові-
домив про готовність комісії надати 
експертні висновки щодо закону про 
вибори народних депутатів у стислі 
терміни — вже до початку осені. �

РЕКЛАМА

ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ 

Воля в кишені 
ЄЛИЗАВЕТА СУРНАЧОВА 

Кремль уніс до Держдуми третій 
пакет поправок про лібералізацію 
кримінального кодексу. У ньому 
з’явилося багато важливих норм. 
Зокрема, економічним злочинцям, які 
вперше попалися, дадуть можливість 
легально відкупитися від тюрми. 

Відповідно до пропозицій, суд змо-
же сам, за наявності пом’якшувальних 
обставин і за відсутності обтяжливих, 
змінювати категорію злочину на менш 
тяжку, але не більш ніж на одну катего-
рію. Нові повноваження суду, на думку 
багатьох юристів, не призведуть до 
більшої корумпованості суддів. 

Окремою поправкою передбачений 
альтернативний вид покарання, не 
пов’язаний з ізоляцією від суспільст-
ва, — примусові роботи на строк від 
2 місяців до 5 років. Підвищується гра-
ничний розмір обов’язкових робіт — до 
480 год. (сьогодні — до 200). � 

ПРОБЛЕМНИЙ АСПЕКТ

Нотаріат ігнорує іпотеку? 
Асоціація «Український 
Кредитно-Банківський Союз» 
звернулася до Прем’єр-міністра 
з питанням щодо застосування 
нотаріатом законодавства про 
захист прав споживачів при 
посвідченні окремих договорів. 

Представники банківської спільно-
ти звернули увагу на непоодинокі ви-
падки відмов нотаріусів у посвідченні 
банкам договорів застави (іпотеки), які 
містять пункти про врегулювання спо-
рів у третейських судах. Нотаріуси це 
мотивують тим, що спори про захист 
прав споживачів послуг фінансової 
установи непідвідомчі третейським 
судам, оскільки до закону «Про тре-
тейські суди» внесено зміни.

Однак УКБС уважає, що позиція 
нотаріусів не відповідає чинному за-
конодавству, оскільки договір застави 

(іпотеки) не є договором про надання 
послуг споживачу. Укладання, вико-
нання та припинення цього договору 
не регулюється нормами акта «Про 
захист прав споживачів». Крім того, 
Верховний Суд роз’яснив, що до та-
ких спорів застосовується спеціальне 
законодавство у сфері кредитування. 

УКБС зазначив, що Мін’юст може вирі-
шити проблему, давши роз’яснення щодо 
посвідчення договорів застави (іпотеки). 
Адже організація роботи нотаріату та 
надання роз’яснень нормативних актів 
є функцією цього міністерства. Проте 
Мін’юст, наголошують в Асоціації, не роз-
глядає питання по суті та не дає жодної 
оцінки правомірності дій нотаріусів. 

Одночасно Міністерство юстиції 
радить оскаржувати в суді відмови 
нотаріусів, знаючи, що це неможли-
во зробити без відповідних постанов 
(про відмову у вчиненні нотаріальної 

дії), які наразі свідомо не виносяться 
нотаріусами.

Таким чином, Мін’юст перекладає 
власні функції на судову систему, ство-
рюючи додаткове навантаження на 
державний бюджет. Так, у 2010 році кіль-
кість адміністративних справ збільши-
лась на 25%, що призвело до підвищення 
витрат держбюджету для забезпечення 
адміністративного судочинства на 
14,7 млн грн. (6%) порівняно з 2009 ро-
ком. У 2011-му на ці цілі передбачено ще 
на 17,7 млн грн. (7%) більше, ніж у 2010 
році, заявляють в УКБС.

При цьому судова система відчу-
ває постійний дефіцит фінансування, 
оскільки збільшення кількості оскар-
жуваних актів не співмірне з видатками 
держбюджету на адміністративне судо-
чинство. Тому врегулювання порушено-
го питання позасудовими способами, а 
саме — шляхом належного виконання 

Мін’юстом своїх функцій щодо надан-
ня відповідних роз’яснень, передусім 
сприятиме економії державних коштів.

Асоціація наголошує, що звернен-
ня до суду не вирішить цієї проблеми, 
оскільки вона вже набула масовості. 
Тому скасування однієї постанови 
нотаріуса не створить обов’язку для 
інших щодо посвідчення договорів, 
які містять пункти про врегулювання 
спорів у третейських судах. 

УКБС також зазначає, що необгрун-
товані юридичні ускладнення гальму-
ють відновлення банками кредитування 
населення. Так, загальний обсяг кредит-
них вкладень у квітні цього року зріс 
лише на 0,5% (з початку року — на 3,3%), 
до 779,5 млрд грн. Це головним чином 
було забезпечено за рахунок збільшення 
кредитування юридичних осіб, обсяги 
якого зросли на 1,5% (з початку року — 
на 5,5%), до 536,1 млрд. �
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НОВІ ОБЛИЧЧЯ

Президент Асоціації правників України Валентин ЗАГАРІЯ:
«Юристи є заручниками системи, 
яка склалася в державі, вони 
відчувають усі її недоліки на собі»

 � Закінчення, початок на стор.1.

«Асоціація намагатиметься 
лобіювати професійні інтереси 
правників»

— Валентине Миколайовичу, щойно 
ваші колеги довірили вам очолити Асо-
ціацію правників України на найближчі 
два роки. Чи ставилися перед вами певні 
завдання, зокрема, щодо участі в законо-
творчому процесі в частині відстоюван-
ня прав і гарантій діяльності представ-
ників юридичних професій? 

— Дійсно, одним з основних 
зав дань, які ставляться перед Асо-
ціацією правників України як ор-
ганізацією, що об’єднує юристів, а 
також переді мною як її новообраним 
президентом та керівництвом АПУ, є 
захист професійних інтересів пред-
ставників правничої професії. У сво-
єму виступі перед членами асамблеї 
АПУ я звернув увагу на те, що захист 
і лобіювання професійних інтересів 
стануть одним із пріоритетів і моєї 
діяльності як президента, і діяльнос-
ті асоціації в цілому. 

Певні кроки вже здійснено, нара-
зі відбуваються процеси, пов’язані з 
реформуванням адвокатури, недав-
но було прийнято закон про безко-
штовну правову допомогу, ведеться 
мова про зміни в судовій системі, 
які повин ні відбуватися за участі 
адвокатів та юристів, і асоціація на-
магатиметься уважно слідкувати за 
ними, лобіювати професійні інтере-
си правників, аби мати можливість 
впливати на перебіг законотворчого 
процесу.

Ми також намагаємося руйнувати 
сталі стереотипи, які існують у суспіль-
стві, щоб змінювалися не лише закони, 
а й традиції та ментальність. Україна 
перебуває на шляху до становлен-
ня правової держави, і представни-
ки АПУ — унікальної платформи, що 
об’єднує професіоналів-правників — на-
магатимуться й надалі робити свій 
внесок у формування правової держа-
ви, підтримання реформ, досягнення 
загального визнання України як пра-
вової держави.

— Чимало суддів і адвокатів ствер-
джують, що законодавець установив 
занадто стислі процесуальні строки. 
Згідно з вашою практикою, чи встигає 
представник сторони за відведені стро-
ки якісно вивчити справу та підготува-
ти необхідні документи?

— З точки зору господарського 
обігу, дані зміни є абсолютно виправ-
даними, встановлення стислих про-
цесуальних строків розгляду справ 
і оскарження судових рішень відпо-
відає інтересам представників про-
цесу. Адже розтягнуті терміни, значні 
строки для оскарження рішень, по-
дання заяв тощо відтягують винесення 
остаточних рішень. Їх скорочення від-
повідає тенденції, яка є в усьому світі, 
і з погляду бізнес-процесів це явище є 
позитивним. 

Можливо, існують певні усклад-
нення, пов’язані з дотриманням стро-
ків. Однак, на мій погляд, справжній 
професіонал, який ретельно готуєть-
ся до процесу та знає про закінчен-
ня процесуальних строків, здатен 
своєчасно підготувати всі необхідні 
документи. 

— В якому з видів судочинства пред-
ставник сторони чи захисник сьогодні 
відчуває себе більш упевнено, тобто 
рівноправним учасником процесу, як це 
передбачено Конституцією? 

— На мою думку, це питання є ри-
торичним. У процесі, де суд виконує 

свої конституційні функції, не під-
дається фінансовому, лобістському 
або будь-якому іншому сторонньому 
впливу та є незалежним, усі учасники 
процесу почувають себе комфортно, а 
в результаті дійсно перемагає правова 
позиція. 

«Ми хочемо бачити адвокатуру 
незалежною, сильною 
організацією»

— Минулий рік можна назвати роком 
судової реформи. На черзі — реформа 
кримінального судочинства, адвокату-
ри, прокуратури. Який із цих напрямів є 
нагальним, зокрема для правників і для 
суспільства в цілому?

— Насправді дуже важко виді-
лити один, пріоритетний напрям. 
Безпереч но, судова реформа є наріж-
ним каменем та відіграє надзвичайно 
важливу роль, адже жодна правова 
держава не може нормально існува-
ти без належної судової системи, яка 
є одним з механізмів стримувань і 
противаг. Незалежна судова гілка 
влади є однією з ознак правової дер-
жави, тому, безумовно, судова рефор-
ма та процеси, які відбувалися торік, 
є дуже важливими і для юристів, і 
для суспільства. 

Якщо говорити про майбутні 
зміни в кримінальному судочин-
стві, адвокатурі та прокуратурі, то 
кожна із цих сфер дійсно потребує 
реформування. Щоправда, серед ад-
вокатів існує така позиція, що краще 
залишити старий закон «Про адво-
катуру», адже не обов’язково зміни 
будуть на краще. 

Звісно, нас, як приватних прав-
ників, найбільше цікавить рефор-
мування адвокатури. В усьому світі 
вона є незалежною організацією, яка 
побудована на принципах самовряду-
вання. Натомість на даний момент ад-
вокатура є певною гілкою в структурі 
виконавчої влади. Ми ж хочемо бачити 
адвокатуру незалежною, сильною ор-
ганізацією, яка саморегулюється, має 
повагу, гарантії захисту своїх прав та 
здатна належним чином захищати свої 
інтереси. 

Питання реформування кримі-
нального судочинства, зокрема в 
частині позбавлення його каральної 
функції, де наявна невідповідність 
і неадекватність запобіжних за-
ходів у вигляді взяття під варту та 
вчинених правопорушень, є дуже 
акт уа льним. Нелогічно, коли за 
обвинуваченням у скоєнні певно-
го економічного злочину людину, 
щодо якої ще не вступив у силу 
обвинувальний вирок, запроторю-
ють за грати, хоча вона аж ніяк не 
становить загрози для суспільства. 

Кримінальне судочинство також 
дісталося нам у спадок від тоталітар-
ного радянського режиму, воно наді-
лене каральною функцією і деколи 
використовується як механізм шанта-
жу або тиску, що є неприпустимим у 
демократичній державі. Кримінальне 
судочинство повинне грунтуватися 
на європейських цінностях. Потрібно 
використовувати такі механізми, як 
взяття на поруки або внесення застави. 
Українська практика є не дуже розви-
неною в цьому плані. Необхідно також 
установити законодавчі обмеження на 
застосування такого превентивного 
заходу, як узяття під варту, крім випад-
ків скоєння насильницьких злочинів, 
а в інших випадках застосовувати інші 
запобіжні заходи.

—  Я к  в и  с т а в и т е с я  д о  н а м і р і в 
«зачинити двері» судів перед юрис-

тами, які не мають адвокатського 
посвідчення?

— В Україні існує проблема дуаліз-
му професій. Є адвокати, діяльність 
яких регулюється законом про адвока-
туру, які складають кваліфікаційні іс-
пити для отримання права на заняття 
адвокатською діяльністю. У той же час 
є правники, які отримали юридичну 
освіту й діяльність яких фактично не 
регулюється нічим, окрім загальних 
норм законодавства. Тому, на мою 
думку, допуск до судового процесу та 
представництва інтересів громадян у 
судах виключно для адвокатів відіграє 
позитивну роль, підвищить престиж 
професії адвоката. І в подальшому 
тут була б логічною уніфікація. Така 
практика існує в багатьох країнах. 
Наприклад, у Великій Британії існу-
ють barristers (адвокати) та solicitors 
(правники). 

На мій погляд, при наявній кіль-
кості юристів, яких готують вищі 
навчальні заклади, рівень їх підго-
товки не завжди достатній. Водно-
час до адвокатів висуваються певні 
кваліфікаційні вимоги: стаж роботи 
в юридичній фірмі не менше двох 
років, здавання кваліфікаційних 
іспитів тощо. Можливо, обмежен-
ня доступу до судів для осіб, які не 
мають адвокатського посвідчення, 
доцільно запровадити одночасно з 
посиленням захисту прав адвоката. 
Це б стимулювало інших правників, 
які не є адвокатами, до отримання 
адвокатських свідоцтв, а в подаль-
шому створило б поле для уніфікації 
професії.

— Чи згодні ви з обов’язковим член-
ством адвокатів у єдиній організації? 

— Якщо орієнтуватися на те, як по-
будована система адвокатури в різних 
країнах світу, то в них створені єдині 
організації, які мають свої регіональні 
осередки. Нам у спадок дісталася сис-
тема, яка збереглась і дотепер: регіо-
нальні кваліфікаційні комісії на чолі 
з Вищою кваліфікаційною комісією, 
яка підконтрольна Кабінету Міністрів. 
Кожен з адвокатів, який отримав сві-
доцтво про право на заняття адвокат-
ською діяльністю, автоматично стає 
членом колегії адвокатів, хоча дуже 
незначна кількість людей практику-
ють у них. Тобто відбувається певна 
підміна понять, і ця структура існує 
лише де-юре. 

Під час проведення реформи, на 
мій погляд, доцільно побудувати нову 
єдину організацію, яка б не була під-
контрольна виконавчій владі. Ство-
рення такої організації, яка об’єднає 
професіоналів у галузі права, а саме 
адвокатів, повністю відповідатиме 
європейським та світовим традиціям. 

«Адвокатське посередництво досі 
існує та процвітає»

— Ще років 10 тому адвокати зізна-
валися, що найбільше клієнтів має той, 
хто вміє «вирішити питання» поза ме-
жами судового засідання. До речі, в розмо-
вах із суддями різного рівня також можна 
почути, що байки про тарифи на судове 
рішення поширюють самі адвокати, аби 
збільшити власний гонорар. Наскільки 
сьогодні поширене «адвокатське посе-
редництво»? 

— У нашій державі, де домінують 
подвійні стандарти, адвокатське по-

середництво досі існує та процвітає. 
Неможливо позбавитися певних не-
доліків, у тому числі «адвокатського 
посередництва», без реформування 
або усунення недоліків правової сис-
теми в цілому. 

Якщо ми оберемо шлях побудо-
ви системи цінностей без подвійних 
стандартів, то, сподіваюся, зможемо 
домогтися того, аби в нашій державі 
зникло таке поняття, як «адвокат-
ське посередництво». Тоді в судах не 
відіграватиме свою роль наявність 
лобістського ресурсу чи налагодже-
ного контакту з суддею, в процес 
повернеться змагальність сторін і ви-
рішальне значення матиме виключно 
правова позиція та академічна сила 
знань юриста, який представляє ін-
тереси клієнта. Ми про це мріємо і 
сподіваємося побачити це в осяжно-
му майбутньому. 

— На днях Служба безпеки попросила 
Верховну Раду прибрати з Кримінального 
кодексу статтю, яка передбачає відпо-

відальність за провокацію хабара щодо 
судді. Як ви вважаєте, це може стримати 
нечесного служителя Феміди від того, 
аби отримати «подяку» від знайомого 
адвоката? Яких заходів, на ваш погляд, 
слід ужити, аби звести до мінімуму ко-
рупційну складову у відносинах усіх учас-
ників судових процесів? 

—На мій погляд, необхідні ра-
дикальні дії, реформування та за-
стосування більш жорстких заходів 
щодо відповідальності за корупційні 
діяння. Проте не потрібно забувати 
і про інший кінець цієї «палиці». 
У нашій країні судді, які вирішу-
ють долю «мільйонів», отримують 
мізерну зарплату, яка не набагато 
вища від доходів випускника вищо-
го навчального закладу. Хоча люди, в 
чиїх руках установлення законності, 
справедливості, повинні отримувати 
таку винагороду, аби не думати, яким 
чином заробити гроші для утриман-
ня себе та своєї сім’ї. Гідна вина-
города суддям та працівникам пра-
воохоронних органів, налагоджена 
система кадрового підбору, жорсткі 
та суворі покарання за корупційну 
діяльність цих осіб у комплексі з 
певним ментальним зламом принес-
ли б позитивні зрушення. Чи готові 
політики це зробити та чи наявна по-
літична воля в країні — це питання 
не до юристів. Але ми були б дуже 
раді подібним змінам.

— Попри те що в Україні вже 15 років 
гласність названа однією із засад судо-
чинства, ні судді, ні тим більше пред-
ставники сторін не виявляють бажання 
працювати в присутності журналістів. 
У демократичних країнах кожен може за-
йти і послухати, як іде фактично будь-
який судовий процес. Кого зі сторін, на 
вашу думку, більше лякає відкритість 
процесу?

— Ту сторону, яка не має правової 
позиції, а також суддів, які намага-
ються винести завідомо неправосуд-
ні рішення. Відкритість і публічність 
судових процесів є показником неза-
лежності та успіху судової системи.

«Хочеться вірити, що високий 
рівень поваги до адвокатів 
удасться відновити»

— На початку червня парламент 
ухвалив закон про надання безоплатної 
правової допомоги. Чи погоджуєтеся ви із 
запропонованим механізмом організації 
захисту прав людини?

— Цей закон є дуже цікавим меха-
нізмом, який дійсно спрощує доступ 
громадян до правосуддя і фактично 
є безпрецедентним. Припускається, 
що всі прошарки населення, неза-
лежно від матеріального становища, 
матимуть шанс на гідний захист своїх 
інтересів у суді. Нині в суді фактично 
виграє той, у кого є достатнє фінансу-
вання та можливість найняти досвід-
ченого адвоката. Громадяни з міні-
мальними доходами майже позбавлені 
можливості самостійно виграти про-
цес. Адже людина, яка не є фахівцем у 
галузі права, не зможе відстояти свої 
інтереси в суді. 

Саме тому, на мій погляд, цей за-
кон є прогресивним. Він запроваджує 
механізми, за реалізацією яких буде 
дуже цікаво спостерігати. У багатьох 
країнах світу подібні механізми існу-
ють та діють, наприклад, у Сполучених 

Штатах створені pro bon консультації. 
В Україні також уводиться подібна 
практика. 

До речі,  за кон виріш ує д у же 
важливу проблему працевлашту-
вання випускників-юристів. Адже 
в нашій країні юристів готує велика 
кількість вишів, але дуже незначна 
кількість їх випускників знаходить 
роботу за фахом. Створення цен-
трів надання правової допомоги 
під егідою Міністерства юстиції та 
територіальних громад допоможе 
значній кількості юристів праце-
влаштуватися, що є, безперечно, 
позитивним. 

— Чи існує в Україні боротьба за 
клієнта між юридичними фірмами? 
Які складові успіху в цьому бізнесі: за-
лучення постійних «великих» клієнтів, 
досвід та знання адвокатів-партнерів 
чи гучні піар-кампанії на резонансних 
процесах?

— Боротьба за к лієнтів, без-
перечно, наявна. Існує неписане 

правило: 20% клієнтів дають 80% 
прибутку. Також існує думка, що 
збереження наявних клієнтів до-
зволить зростати бізнесу мінімум 
на 20% щорічно. Адже зберігаючи 
клієнтів, ви розвиватиметеся ра-
зом з ними, за умови, якщо зростає 
економіка в цілому. 

Дуже важливим показником ро-
боти юридичної фірми є кількість 
повторних звернень. Якщо співпраця 
юриста та клієнта закінчується після 
першого звернення, це має насторо-
жити, оскільки кількість повторних 
звернень свідчить про налагодженість 
процесів у компанії, що, своєю чергою, 
забезпечує високу якість послуг. Ми 
намагаємося працювати таким чином, 
щоб кожне звернення клієнта не стало 
першим й останнім.

Якщо говорити про те, як фірми 
здобувають клієнтів, то, безумовно, 
слід згадати про поєднання акаде-
мічних знань, професійного досвіду, 
експертизи в певній сфері, наявності 
унікальних фахівців, харизматичність 
партнерів, маркетингові інструменти. 
Усе це, помножене на якість, працю, зу-
силля, бажання та відданість професії, 
створює конкурентні переваги. Крім 
того, кожна фірма має усвідомлюва-
ти, в чому її унікальність, у чому вона 
сильна, чим відрізняється від інших. 
Усі ці чинники стають складовими 
досягнення значних висот та здобуття 
високої позиції на ринку юридичних 
послуг.

— Який напрям правової діяльності 
ви обрали б, якби не займалися приват-
ною юридичною практикою? 

— На приватній практиці не фо-
кусуються всі мої інтереси. Значну 
кількість свого часу я присвячую 
громадській діяльності. Напевне, 
факт обрання мене президентом 
Асоціації правників України є відо-
браженням успішності та досягнень 
у цій сфері. 

— Яка з юридичних професій сьогодні 
більш шанована і запитувана в суспіль-
стві?

— Професія адвоката, безумов-
но, є шанованою в суспільстві, адже 
завжди, коли виникає критична си-
туація, згадують про адвоката. Але 
чинна система судочинства впливає на 
сприйняття юридичної професії, адже 
юристи є заручниками системи, яка 
склалася в державі, вони відчувають 
усі її недоліки на собі. Якщо правова 
позиція адвоката викликає сумніви 
або вважається, що рішення було ан-
гажованим, це стосується не тільки 
суддів, а й адвокатів, які брали участь 
у процесі.

Хочеться вірити, що в майбутньо-
му вдасться відновити високий рівень 
поваги до адвокатів, традиції та куль-
туру, які існували раніше. 

— Що, на ваш погляд, змінилося в су-
дах для представників сторін за 20 років 
незалежності? 

— Зміни, як і відбу ва ються в 
судах, розвиток судової системи є 
певною кривою, з підйомами та па-
діннями. Існували періоди, коли суди 
відігравали дуже важливу роль у 
розвитку України як держави, спри-
яли захисту прав і свобод громадян, 
гарантованих Конституцією, за-
конних інтересів юридичних осіб. Я 
неодноразово брав участь у судових 
процесах за участю державних ор-
ганів, і було приємно бачити подив 
їхніх представників, коли суд, який, 
здавалося б, повинен займати сто-
рону держави, займав протилежну 
правову позицію. 

— Яким би ви хотіли бачити україн-
ський суд через 20 років?

— Вірю, що в Україні існувати-
ме справедливий суд, незалежне 
судочинство, наша країна пишати-
меться тим, як здійснюється право-
суддя. В Україні почалися процеси, 
метою яких є зміна судової системи 
на краще. Час є найкращим суддею, 
і саме він визначить адекватність 
та дієвість заходів з реформування 
судоустрою, що відбуваються в дер-
жаві. Сподіваюсь, що саме ці процеси 
стануть запорукою становлення та 
утвердження справедливого й неза-
лежного суду, в якому суддя з пова-
гою ставиться до учасників процесу і 
де єдиним аргументом для прийнят-
тя рішень є правова позиція сторін. 

У багатьох країнах світу судді — це 
колишні приватні адвокати, як пра-
вило, досвідчені люди, для котрих 
посада судді стає найвищою про-
фесійною сходинкою. Можливо, й у 
нас варто подумати над підвищенням 
вікового цензу для суддів та посилен-
ням кваліфікаційних вимог до них. 
Все це сприятиме утвердженню не-
залежного суду, який матиме повагу 
громадян, захищатиме їхні права і 
свободи. 

— Дякую за розмову. Дозвольте при-
вітати вас із обранням на посаду пре-
зидента АПУ й побажати досягти усіх 
означених вами цілей. �

Валентин ЗАГАРІЯ 
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«У процесі, де суд виконує 
свої конституційні функції 
та не піддається будь-якому 
сторонньому впливу, всі учасники 
процесу почувають себе комфортно, 
а перемагає правова позиція».
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ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Апеляційне оскарження
Додаткові докази, подані стороною 
на обгрунтування її відзиву, 
приймаються і розглядаються 
без обмежень 

ПОСТАНОВЛЯЄ:
З метою забезпечення однаково-

го і правильного застосування за-
конодавства про перегляд судових 
рішень в апеляційному порядку дати 
господарським судам України такі 
роз’яснення.

1. З урахуванням вимог стат-
ті 92 Господарського процесуального 
кодексу України (далі — ГПК) пере-
гляд за апеляційною скаргою рішень 
та ухвал місцевого господарського 
суду (а також постанов у справах про 
банкрутство) здійснює апеляційний 
господарський суд, повноваження 
якого поширюються на територію 
знаходження відповідного місцевого 
господарського суду. Такі території ви-
значено в Додатку №1 до Указу Прези-
дента України від 12.08.2010 №811/210 
«Питання мережі господарських судів 
України».

2. За змістом частини першої стат-
ті 91 ГПК, апеляційна скарга подається 
на рішення місцевого господарського 
суду, яке не набрало законної сили. 
Прийняття і розгляд апеляційної скар-
ги на рішення, яке набрало законної 
сили, можливе лише з дотриманням 
приписів частини другої статті 93 ГПК 
щодо відновлення строку подання 
скарги.

Апеляційна скарга подається та-
кож на ухвали місцевого господар-
ського суду, які оскаржуються в апеля-
ційному порядку окремо від рішення 
господарського суду у випадках, пе-
редбачених статтею 106 ГПК.

3. Питання про прийняття або 
повернення апеляційної скарги, від-
мову в її прийнятті тощо вирішується 
колегією суддів без виклику осіб, які 
беруть участь у справі. За результата-
ми вирішення відповідного питання 
виноситься ухвала.

У разі якщо в провадженні апе-

ляційної інстанції вже знаходиться 
апеляційна скарга одного з учасників 
судового процесу на ухвалу або рішен-
ня місцевого господарського суду, а 
іншим учасником судового процесу 
подано апеляційну скаргу на ту ж саму 
або іншу ухвалу чи рішення і ця друга 
скарга підлягає розглядові, апеляцій-
ний господарський суд приймає її до 
спільного розгляду з раніше поданою 
і прийнятою до провадження скаргою, 
про що виносить відповідну ухвалу.

4. Апеляційний господарський суд 
не вправі повертати апеляційну скаргу 
супровідним листом або в інший, не 
передбачений законом спосіб.

Апеляційну скаргу може бути по-
вернуто виключно з підстав, визначе-
них частиною першою статті 97 ГПК. 
Отже, апеляційний господарський суд 
не вправі повернути апеляційну скар-
гу, якщо її подано не через місцевий 
господарський суд, який розглянув 
справу. У разі надходження апеля-
ційної скарги безпосередньо до суду 
апеляційної інстанції останній на-
правляє зазначену скаргу до місцевого 
господарського суду, який розглянув 
справу, з метою дотримання вимог 
статті 91 ГПК.

У застосуванні пункту 2 частини 
першої названої норми ГПК України 
господарському суду необхідно врахо-
вувати таке. Розрахунковий документ 
встановленої форми, що підтверджує 
надання послуг поштового зв’язку 
(касовий чек, розрахункова квитан-
ція тощо), може вважатися належним 
доказом надсилання іншій стороні у 
справі копії апеляційної скарги і до-
даних до неї документів. Доданий до 
апеляційної скарги реєстр поштових 
відправлень, поданий в оригіналі або 
в належним чином засвідченій копії, 
також може вважатися належним до-
казом надсилання іншій стороні копії 
скарги; таким доказом може бути й 
засвідчений належним чином витяг з 
відповідного реєстру. Якщо ж у госпо-
дарського суду з тих чи інших причин 
виникнуть сумніви в достовірності 

копії поштового реєстру або витягу з 
нього, він не позбавлений права і мож-
ливості в порядку підготовки до роз-
гляду справи або в процесі її розгляду 
витребувати в скаржника не подані 
ним раніше касовий чек (розрахункову 
квитанцію), оригінал реєстру пошто-
вих відправлень з відбитком пошто-
вого штемпеля, за необхідності — від-
повідну довідку підприємства зв’язку 
тощо. Відсутність опису вкладення 
до листа не тягне за собою наслідків 
у вигляді повернення апеляційної 
скарги, оскільки законодавством не 
передбачено обов’язкового оформ-
лення відправником такого опису (за 
винятком випадків, зазначених у пунк-
ті 60 Правил надання послуг пошто-
вого зв’язку, затверджених постано-
вою Кабінету Міністрів України від 
05.03.2009 №270), і в господарського 
суду відсутні правові підстави спо-
нукати відправників до обов’язкового 
оформлення описів вкладення.

Суду апеляційної інстанції не слід 
допускати повернення апеляційних 
скарг у разі подання як доказу сплати 
державного мита платіжних доручень, 
що відповідають вимогам Інструкції 
про порядок обчислення та справ-
ляння державного мита, затвердженої 
наказом Головної державної подат-
кової інспекції від 22.04.93 №15 (з на-
ступними змінами і доповненнями). У 
разі виникнення сумнівів щодо над-
ходження й зарахування державного 
мита до державного бюджету України 
суд може і повинен згідно з пунктом 4 
статті 65 ГПК витребувати від сторони, 
яка подала апеляційну скаргу, відпо-
відне підтвердження територіально-
го органу Державного казначейства 
України.

Ухвалу про повернення апеляцій-
ної скарги може бути оскаржено в ка-
саційному порядку.

Після усунення обставин, які були 
підставою для повернення апеляційної 
скарги, її може бути подано повторно 
відповідно до частини четвертої стат-
ті 97 ГПК. Якщо первісну апеляційну 
скаргу повернуто судом апеляційної 
інстанції не у зв’язку з порушенням, що 
передбачене пунктом 2 частини першої 
статті 97 ГПК, то в разі повторного по-
дання тієї ж самої скарги суд може не 
вимагати від сторони подання доказів 
надсилання іншій стороні (сторонам) 
копії скарги.

Якщо апеляційну скаргу подано 
повторно з пропуском передбаченого 
частиною першою статті 93 ГПК стро-
ку, то її подання без клопотання про 
відновлення відповідного строку є 
підставою для повернення повторно 
поданої скарги згідно з пунктом 4 час-
тини першої статті 97 ГПК.

Клопотання про відновлення стро-
ку подання апеляційної скарги з огля-
ду на приписи статті 53 ГПК повинно 
містити обгрунтування поважності 
причин пропуску такого строку (за 
необхідності — з посиланням на відпо-
відні докази, які подаються апеляцій-
ному господарському суду на загаль-
них підставах). При цьому своє часне (в 
межах встановленого строку) подання 
первісної апеляційної скарги і невід-
кладне (одразу після одержання відпо-
відної ухвали) усунення скаржником не-
доліків, які стали причиною повернення 
останньої, враховуються апеляційним 
господарським судом у вирішенні пи-
тання про відновлення строку подання 
апеляційної скарги разом з іншими об-
ставинами, на які посилається скаржник 
у зазначеному клопотанні.

Прокурор, який бере участь у спра-
ві, несе обов’язки і користується пра-
вами сторони (стаття 29 ГПК). Тому 
якщо до апеляційної скарги не додано 
доказів надіслання її копії прокурору, 
який бере участь у справі, то така апе-
ляційна скарга не приймається до роз-
гляду і повертається господарським 
судом (пункт 2 частини першої стат- 
ті 97 ГПК).

5. Якщо апеляційну скаргу подано: 
особою, яка не має права її подавати, або 

на процесуальний документ, який 
не ухвалювався та відсутній у справі,

або
повторно після повернення апеля-

ційної скарги на підставі пунктів 4 чи 
5 частини першої статті 97 ГПК, або

на рішення чи ухвалу місцевого 
господарського суду, яку вже було 
переглянуто а апеляційному (касацій-
ному) порядку,

то ві д пові д н і  обс та ви ни ви-
ключають перегляд судових актів 
суду першої інстанції апеляційним 
господарським судом. У таких ви-
падках останній повинен відмовити 
у прий нятті апеляційної скарги і 
винести з цього приводу відповід-
ну ухвалу з посиланням на статті 91 
або 106 ГПК.

У разі помилкового порушення 
апеляційного провадження в зазна-
чених випадках суд апеляційної ін-
станції припиняє таке провадження 
на підставі пункту 1 частини першої 
статті 80 ГПК.

Якщо ж апеляційну скаргу подано 
на ухвалу, що не підлягає оскарженню 
окремо від рішення суду, місцевий 
господарський суд згідно з частиною 
другою статті 106 ГПК повертає її за-
явнику, про що постановляє ухвалу, 
яка не підлягає оскарженню.

6. Статтею 93 ГПК встановлено, що 
апеляційна скарга, яка подана після 
закінчення строків, установлених цією 
статтею, залишається без розгляду, 
якщо апеляційний господарський суд 
за заявою особи, яка її подала, не зна-
йде підстав для відновлення строку.

Відповідну заяву (клопотання) 
може бути викладено в апеляційній 
скарзі чи в окремому документі, і в 
останньому випадку її має бути пода-
но одночасно з апеляційною скаргою. 
Заява розглядається, якщо вона на-
дійшла до винесення ухвали про по-
вернення апеляційної скарги.

Заява про відновлення строку роз-
глядається одноособово одним із суд-
дів колегії суддів апеляційного госпо-
дарського суду, склад якої визначений 
у встановленому законом порядку.

Наявність або відсутність підстав 
для задоволення заяви про віднов-
лення пропущеного строку подання 
апеляційної скарги визначається за 
правилами частини першої статті 
53 ГПК.

Про відновлення або про відмову 
у відновленні пропущеного строку 
може зазначатися у відповідній ухвалі 
як окремому документі (за підписом 
судді, який розглядав відповідне пи-
тання у порядку частини другої статті 
93 ГПК) або відповідно в ухвалах (за 
підписами суддів колегії суддів) про 
залишення апеляційної скарги без 
розгляду (частина друга статті 93 ГПК) 
чи про прийняття її до провадження 
(стаття 98 ГПК).

У разі винесення ухвали про за-
лишення апеляційної скарги без роз-
гляду відповідна апеляційна скарга з 
доданими до неї документами приєд-
нується до матеріалів справи. Повер-
нення її апеляційним господарським 
судом у такому разі не передбачено.

Якщо ж апеляційна скарга подаєть-
ся з пропуском строку, встановленого 
для її подання, без клопотання про 
відновлення такого строку, то скарга 
повертається на підставі пункту 4 час-
тини першої статті 97 ГПК.

Ухвалу про відмову у відновленні 
пропущеного строку подання апе-
ляційної скарги та про повернення 
останньої без розгляду може бути 
оскаржено в касаційному порядку 
на підставі частини третьої статті 
53 ГПК.

Господарським судам необхідно 
мати на увазі, що з урахуванням при-
пису абзацу сьомого пункту 2 розді-
лу XIII «Перехідні положення» Закону 
України «Про судоустрій і статус суд-
дів» при апеляційному оскарженні су-
дових рішень місцевих господарських 
судів, прийнятих до набрання чин-
ності цим Законом, застосовуються, 
зокрема, правила частини другої стат-
ті 93 ГПК (у редакції, яка була чинною 
на час прийняття таких рішень) щодо 
можливості відновлення пропущеного 
строку подання апеляційної скарги 
лише протягом трьох місяців з дня 
прийняття оскаржуваного судового 
рішення.

Це правило не поширюється на 
апеляційне оскарження прийнятих до 
набрання чинності Законом України 
«Про судоустрій і статус суддів» судо-
вих рішень місцевих господарських 
судів особами, які не брали участі у 
справі і стосовно яких господарський 
суд вирішив питання про їх права та 
обов’язки, оскільки ГПК до набрання 
чинності названим Законом відпо-
відним особам не надавалося право 
апеляційного оскарження судових 
рішень і щодо них не застосовувався 
присічний тримісячний строк подан-
ня апеляційної скарги.

7. Якщо після прийняття апеля-
ційної скарги виникають сумніви 
у наявності в особи, яка підписала 
скаргу, права на її підписання, суд 
пропонує заявникові подати відпо-
відні докази. У разі неподання таких 
доказів скарга залишається без роз-
гляду на підставі пункту 1 частини 
першої статті 81 ГПК з винесенням 
відповідної ухвали.

У випадках коли передбачені у 
пунктах 2 і 3 частини першої статті 97 
ГПК підстави повернення апеляційної 
скарги виявлені судом апеляційної ін-
станції після прийняття апеляційної 
скарги, суд витребує від особи, яка 
подала скаргу, докази надсилання її 
копії іншій стороні (сторонам) та спла-
ти державного мита у встановленому 
порядку і розмірі. У разі неподання 
таких доказів скарга залишається без 
розгляду на підставі пункту 5 частини 
першої статті 81 ГПК, а у випадку не-
сплати державного мита у встановле-
ному законом розмірі суд також має 
право стягнути недоплачену суму 
мита за результатами апеляційного 
провадження.

8. Згідно з частиною першою стат-
ті 99 ГПК в апеляційній інстанції 
справи переглядаються за правилами 
розгляду цих справ у першій інстанції 
з урахуванням особливостей, перед-
бачених розділом ХІІ ГПК.

Отже, правила, які встановлено 
тільки для розгляду справ у пер-

шій інстанції, застосуванню апе-
ляційним судом не підлягають. Зо-
крема, не повинні застосовуватись 
апеляційним судом правила про 
об’єднання позов них вимог (стат-
тя 58 ГПК), про подання зустрічного 
позову (стаття 60 ГПК) та про видачу 
наказу (стаття 116 ГПК).

Положення розділів І—Х ГПК 
мають загальний характер і можуть 
застосовуватись апеляційним судом 
з урахуванням конкретних обставин, 
оскільки під час розгляду справи в 
апеляційній інстанції суд відповідно 
до частини першої статті 101 ГПК по-
вторно розглядає справу та згідно із 
статтею 103 ГПК має право скасувати 
рішення повністю або частково і прий-
няти нове рішення.

Норми ГПК щодо вчинення госпо-
дарським судом першої інстанції певних 
процесуальних дій не застосовуються 
судом апеляційної інстанції у випад-
ках, коли відповідною нормою ГПК 
прямо передбачено, що процесуальна 
дія вчиняється лише до прийняття 
рішення судом першої інстанції, крім 
передбаченого статтею 24 ГПК права 
залучати до участі у справі іншого 
відповідача, здійснити за згодою пози-
вача заміну первісного відповідача на-
лежним відповідачем та зазначеного у 
статті 27 ГПК права залучити до участі 
у справі третіх осіб, які не заявляють 
самостійних вимог на предмет спору. 
Апеляційна інстанція не застосовує 
положення ГПК щодо затвердження 
господарським судом мирової угоди та 
відмови позивача від позову.

9. Відповідно до частини першої 
статті 101 ГПК апеляційний суд пере-
глядає справу за наявними в ній і до-
датково поданими доказами.

Додаткові докази приймаються 
апеляційним судом, якщо заявник 
обгрунтував неможливість їх подання 
суду першої інстанції з причин, що не 
залежали від нього.

У вирішенні питань щодо прийнят-
тя додаткових доказів суд апеляційної 
інстанції повинен повно і всебічно 
з’ясовувати причини їх неподання з 
урахуванням конкретних обставин 
справи і об’єктивно оцінити поваж-
ність цих причин. У разі прийняття 
додаткових доказів у постанові апе-
ляційної інстанції мають зазначатися 
підстави такого прийняття.

Додаткові докази, подані стороною 
в обгрунтування її відзиву на апе-
ляційну скаргу, приймаються і роз-
глядаються апеляційним судом без 
обмежень, установлених статтею 101 
ГПК. Без обмежень також прийма-
ються додаткові докази, витребувані 
апеляційною інстанцією відповідно 
до вимог статті 38 ГПК.

Апеляційний господарський суд 
не зв’язаний доводами апеляційної 
скарги і перевіряє законність і обгрун-
тованість рішення місцевого господар-
ського суду в повному обсязі (частина 
друга статті 101 ГПК).

Повноваження апеляційної інстан-
ції щодо розгляду апеляційних скарг 
на рішення суду першої інстанції ви-
черпно визначено статтею 103 ГПК, 
яка не передбачає можливості пере-
дачі справи на новий розгляд до суду 
першої інстанції. Таке право надано 
апеляційній інстанції лише в разі ска-
сування ухвал, зазначених у частині 
сьомій статті 106 ГПК.

Отже, якщо в процесі перегляду 
справи апеляційним господарським 
судом буде встановлено, що суд першої 
інстанції, приймаючи процесуальний 
акт, неправомірно відмовив у задо-

воленні частини позовних вимог або 
припинив провадження чи залишив 
без розгляду позов у певній частині, 
або ж не розглянув одну чи кілька за-
явлених вимог, у тому числі у зв’язку з 
неправомірною відмовою в прийнятті 
зустрічної позовної заяви, суд апеля-
ційної інстанції повинен самостійно 
усунути відповідне порушення. Він 
не вправі передавати справу на новий 
розгляд до господарського суду першої 
інстанції.

10. Визначений частиною першою 
статті 106 ГПК перелік ухвал місце-
вого господарського суду, які можуть 
бути оскаржені в апеляційному по-
рядку окремо від рішень того ж суду, 
є вичерпним. Наслідки подання апе-
ляційних скарг на інші ухвали місце-
вого господарського суду визначено 
частиною другою цієї статті. У разі 
помилкового прийняття апеляційним 
господарським судом до проваджен-
ня скарги на ухвалу, яка не підлягає 
оскарженню окремо від рішення суду, 
таке провадження підлягає припи-

ненню на підставі статті 80 та частин 
першої і другої статті 106 ГПК.

Витребування апеляційним госпо-
дарським судом копій інших матеріа-
лів справи у випадках, передбачених 
частиною третьою статті 106 ГПК, 
здійснюється шляхом винесення цим 
судом відповідної ухвали. Витребувані 
матеріали мають надсилатися місце-
вим господарським судом суду апе-
ляційної інстанції невідкладно, якщо 
інше не зазначено у відповідній ухвалі.

Після закінчення розгляду справи 
в разі оскарження ухвали усі її мате-
ріали надсилаються до апеляційного 
господарського суду разом з апеляцій-
ною скаргою.

11. Апеляційний суд вправі прий-
няти додаткову постанову за заявою 
особи, яка бере участь у справі, або 
за своєю ініціативою у разі, якщо він 
скасував рішення господарського суду 
першої інстанції повністю або частко-
во і прийняв нове рішення (пункт 2 
статті 103 ГПК). Додаткову постанову 
може бути прийнято апеляційним су-
дом з підстав і в порядку, зазначеному 
у статті 88 ГПК. Згадану постанову 
може бути оскаржено в касаційному 
порядку.

12. Порушення норм процесу-
ального права, зазначені у пунктах 
1—7 частини третьої статті 104 ГПК, 
є в будь-якому випадку підставою 
для скасування рішення місцевого 
господарського суду, у тому числі й 
тоді, коли суд першої інстанції повно 
з’ясував обставини справи і дав їм 
правильну юридичну оцінку. У такому 
випадку апеляційний суд скасовує рі-
шення місцевого господарського суду 
повністю і згідно з пунктом 2 статті 103 
ГПК приймає нове рішення.

Стороною, не повідомленою належ-
ним чином про місце засідання суду, про 
що йдеться у пункті 2 частини третьої 
статті 104 ГПК, слід вважати сторону, 
стосовно якої судом першої інстанції не 
дотримано вимог статті 64 ГПК.

У разі скасування в апеляційному 
порядку процесуального акта місцево-
го господарського суду, прийнятого з 
порушенням правил підсудності, апе-
ляційна інстанція повертає матеріали 
справи відповідному місцевому госпо-
дарському суду для виконання ним ви-
мог частини першої статті 17 ГПК, про 
що зазначається в резолютивній частині 
постанови, якою скасовано такий акт.

13. Питання про відстрочку або роз-
строчку виконання постанови апеляцій-
ного суду та порядку її виконання вирі-
шується апеляційним судом одночасно з 
прийняттям постанови за результатами 
перегляду судового рішення, про що за-
значається у постанові.

В інших випадках, тобто коли від-
повідну заяву подано після прийняття 
постанови апеляційним судом, зазна-
чені питання вирішуються господар-
ським судом, який розглянув справу у 
першій інстанції, з винесенням ухвали 
на підставі статті 121 ГПК.

14. Відповідно до статті 1211 ГПК 
повноваження щодо зупинення ви-
конання судового рішення має ви-
ключно суд касаційної інстанції. Тому 
апеляційний господарський суд за 
будь-яких обставин не має права на 
таке зупинення.

15. Визнати таким, що втратило 
чинність, роз’яснення президії Вищо-
го господарського суду України від 
28.03.2002 №04-5/366 «Про деякі пи-
тання практики застосування розділу 
XII Господарського процесуального 
кодексу України» (з подальшими змі-
нами і доповненнями). �

 � ПЛЕНУМ ВИЩОГО
ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
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Про деякі питання практики застосування розділу XII 
Господарського процесуального кодексу України

Відповідно до пункту 6 статті 36 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»  
пленум Вищого господарського суду України

Порушення норм процесуального 
права, зазначені у пунктах 
1—7 частини третьої статті 104 ГПК, 
є в будь-якому випадку підставою 
для скасування рішення 
місцевого господарського суду.

Апеляційний господарський суд 
не вправі повертати апеляційну 
скаргу супровідним листом 
або в інший, не передбачений 
законом спосіб.

Голова Вищого господарського
суду України
В. ТАТЬКОВ

Секретар пленуму Вищого
господарського суду України
Г. КРАВЧУК
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САНКЦІЇ 

Корупціонерів покарають рублем
Згідно з поправками до КК, 
запропонованими Дмитром 
Медведєвим, суди Російської 
Федерації почали призначати 
штрафи, розміри яких у 40 разів 
більші від отриманих хабарів, 
повідомляє Право.ru. 

Так, Верх-Ісетський районний суд 
м.Єкатеринбурга ухвалив вирок у 
справі про одержання хабара співро-
бітником відділу наглядової діяльнос-
ті ГУ МНС Росії. Як було встановлено, 
старший інспектор у грудні минулого 
року провів планову перевірку до-
тримання вимог пожежної безпеки 
організацією, котра продає будівельні 
матеріали.

Виявивши порушення, співробіт-
ник наглядового органу склав про-
токол за ч.1 ст.20.4 КпАП РФ («пору-
шення законодавства про пожежну 
безпеку»). За наслідками розгляду 
справи про адмінправопорушення 
підприємця притягли до адміністра-
тивної відповідальності. 

Після цього інспектор запропо-
нував своє заступництво, обіцяючи, 
що ні він, ні інші співробітники не 
перевірятимуть, чи фірма додержує 
правил пожежної безпеки. В обмін 
на це він запропонував підприємцеві 
передати йому запчастини для автомо-
біля «ПЕЖО» або 4,5 тис. руб. (близько 
1,3 тис. грн.). Після чого підприємець 
передав інспекторові необхідну суму.

Суд визнав інспектора винним за 
ч.1 ст.290 КК РФ («Одержання хабара»). 
Відповідно до останніх змін, унесених 
до кримінального кодексу РФ, йому 
призначено покарання у вигляді штра-
фу в розмірі близько 200 тис. руб. (май-
же 58 тис. грн.). Крім того, колишній 
співробітник МНС, якого звільнили 
ще до порушення кримінальної спра-
ви, за рішенням суду не може обіймати 
посади в органах держвлади і місцево-
го самоврядування протягом 3 років.

Нагадаємо: в травні президент 
Д.Медведєв підписав ініційований ним 
закон про запровадження в Росії штрафів, 
кратних розміру хабарів або комерційного 
підкупу. Глава держави також погодився з 
вісьмома поправками, внесеними депута-

тами Держдуми, згідно з якими, зокрема, 
мінімальний розмір штрафу за комер-
ційний підкуп чи хабар становитиме не 
менш ніж 25 тис. руб. (7,2 тис. грн.). 

Норми цього закону вже застосо-
вують у судовій практиці. Раніше Пра-
во.ru повідомляло про призначення 
судом 10-кратного штрафу від суми 
одержаних хабарів співробітникам 
прокуратури Оренбурга, яких визна-
ли винними в покриванні нелегальних 
гральних закладів. Штрафи становили 
від 400 тис. до 500 тис. руб. (від 115 тис. 
до 144 тис. грн.). А в травні 2011 року в 
Бєлгородській області суд оштрафував 
співробітника ДІБДР на 250 тис. руб. 
(72 тис. грн.) за «винагороду» в 300 руб. 
(86 грн.), отриману від водія. �

КОМПЕНСАЦІЯ 

Україна отримає $60 млн за вакцину 
Окружний суддя США Енн Ейкен 
10 червня винесла заочне рішення 
проти Olden Group, зобов’язавши 
компанію виплатити Україні 
$60 млн. Це потрійний розмір 
коштів, переплачених за вакцини 
через Olden Group та українську 
Interfarm Group. Про це пише Wall 
Street Journal, посилаючись на 
рішення суду.

Позов подали у 2010 році в ре-
зультаті розслідування обставин, 
пов’язаних з медичними закупівлями 
Уряду України, очолюваного на той 
час Юлією Тимошенко. Перевірка, 
яка проводилася за сприяння аме-
риканської фірми Kroll Inc. та інших, 
привела до позову в штаті Орегон 
за заявою державного підприємства 
«Укрвакцина».

Було встановлено існування мере-
жі офшорних компаній, зареєстрова-
них у США і пов’язаних з Olden Group, 
які нібито брали участь у шахрайських 
схемах, ідеться в доповіді. Одна з фірм 
фігурувала в документах, поданих у 
рамках розслідування Міністерства 
юстиції США про хабарі за межами 
країни відносно концерну Daimler AG 
у 2010 році, а іншій Всесвітній банк за-
боронив брати участь у тендерах. 

Як пише видання, в позові зазна-
чається, що Olden Group уклала фік-
тивний контракт з Interfarm і надала 
фальшиві митні декларації, що спри-

чинило завищення закупівельних 
цін на вакцини. Гроші Interfarm LLC, 
отримані від податків громадян Укра-
їни, були відмиті з використанням 
банківських рахунків у США та Латвії, 
стверджувалось у позові. 

Марк Мак-Дугалл, партнер Akin 
Gump Strauss Hauer & Feld, котрий 
представляє «Укрвакцину», сказав: 
«Мета нашого клієнта — активне до-
тримання цього рішення окружного 
суду і використання всіх правових 
засобів для того, аби визначити, куди 
пішли гроші українського Уряду, й 
отримати їх назад».

Нагадаємо, що суд округу Орегон 
(США) 20 травня 2011 р. прийняв рі-
шення, відповідно до якого до держ-

бюджету України буде повернено 
понад $19 млн, незаконно витрачених 
Урядом Ю.Тимошенко на придбання 
медпрепаратів за завищеними цінами 
через низку посередників. 23 травня 
апеляційна інстанція підтвердила 
рішення суду, відхиливши вимоги за-
хисту відповідача.

Як повідомляє «РБК», наприкінці 
січня цього року контрольно-ревізійна 
служба виявила порушення закону і 
порядку використання публічних фі-
нансів у 2008—2010 рр. на суму 93 млрд 
грн. Зокрема, державні ревізори вста-
новили, що сума збитків, заподіяних 
державі, сягала понад 35 млрд грн.

Зокрема, КРУ виявило порушення при 
закупівлі ліків. Так, компанія Interfarm 
поставила Міністерству охорони здоров’я 
вакцини TETRAct-HIB за ціною $8,11 за 
дозу. У виробника Sanofi  така доза кошту-
вала близько $2. Завищення ціни більш 
ніж у 4 рази забезпечив посередник — 
компанія Olden Group.

Усього було куплено вакцин на 
$5 млн, з яких, за розрахунками ауди-
торів, $3,9 млн, або 75%, «було спла-
чено зі зловживаннями». За вакцину 
від краснухи МОЗ заплатив 30 грн. 
(за ціни виробника — 9,5 грн.). Усього 
Міністерство охорони здоров’я з ком-
панією Interfarm підписало контрактів 
на 118 млн грн.

«Укрвакцина» у вересні минулого 
року подала позов до американського 
суду, заявивши про «шахрайську схе-

му при постачанні імпортних ліків». 
Ці ліки закупив Уряд Ю.Тимошенко 
під час епідемії грипу в 2009—2010 
роках. Як раніше повідомляв гене-
ральний директор «Укрвакцини» 
Олександр Кузнецов, сума, яку оста-
точно затвердить американський 
суд, має бути перерахована до держ-
бюджету України. «У принципі, це 
звичайна практика. І нині всі штраф-
ні санкції, які ми отримуємо від по-

стачальників, перераховуються до 
держбюджету», — сказав він.

У свою чергу Ю.Тимошенко вважає 
відповідальним за закупівлю медич-
них препаратів у 2008—2009 роках  
за завищеними цінами колишнього 
міністра охорони здоров’я Зиновія 
Митника. �

Гроші, отримані 
від податків 
громадян України, 
було відмито 
з використанням 
банківських 
рахунків у США 
та Латвії.

ДОСЛІДЖЕННЯ

Мігрантів хочуть 
порахувати
ГАЛИНА ДОСТАТНЯ

Економіці України загрожує 
не тільки нелегальна, а й легальна 
міграція. За інформацією 
фахівців, через неврахування 
праці мігрантів бюджет щорічно 
недоотримує $2 млрд. Для 
ефективного регулювання 
міграційних процесів необхідно 
створити єдину систему обліку 
легальної міграції.

Законодавче нестикування

Про це йшла мова під час кругло-
го столу, на якому були презентова-
ні результати дослідження «Стан і 
перспективи міграційної політики в 
Україні», ініційованого народними 

депутатами Валерієм Коновалюком і 
Василем Грицаком.

За їхніми словами, сьогодні Укра-
їну накрив потік міграції — легальної 
та нелегальної. За даними ООН, наша 
держава займає 4-е місце у світі за 
кількістю мігрантів після США, Ні-
меччини та Росії. І це тільки офіційна 
статистика, яка вельми відрізняється 
від реальної картини. Скажімо, за 
оцінками робочої групи, загальна 
кількість мігрантів в Україні з ура-

хуванням тих, котрі іммігрували за 
роки незалежності, становить 5—7 млн 
чоловік, що суттєво відрізняється від 
офіційних даних.

Як відзначають експерти, основний 
імміграційний потік в Україну тради-
ційно йде з Російської Федерації (30—
35% загального трафіку іммігрантів 
до України), 2-е місце займає Молдова 
(19—21%), 3-є — Білорусь (14—15%).

Сьогодні міграційні процеси в 
нашій країні регулюються більш ніж 
20 міжнародними й українськими 
нормативно-пра вовими акта ми, 
які часто не стикуються між собою 
і навіть суперечать один одному. 
Це, у свою чергу, ускладнює повно-
цінний облік міграційних потоків. 
Крім того, часто не узгоджені між 
собою і відомчі статистичні дані про 
мігрантів, наявні в системі МВС, 
Мінпраці, Пенсійного фонду, ДПСУ. 
Все це свідчить про те, що Україні 
необхідно розробити ефективнішу 
систему обліку мігрантів.

Як показують результати дослі-
дження, внаслідок того, що в Україні 
перебувають мігранти з різним стату-
сом, державний бюджет щорічно не-
доотримує близько $2 млрд від невра-
хованої праці мігрантів, тоді як вони 
щорічно пересилають або вивозять за 
рубіж 35—45 млрд грн.

Повернути заробітчан?

Як відзначив у ході круглого столу 
В.Коновалюк, за різними оцінками, нині 
за кордоном працює від 2 до 6 млн на-
ших співвітчизників. За його словами, 
при цьому в Україні спостерігається 
певне економічне зростання, яке, за 
оптимістичними прогнозами, може три-
вати ще 5—10 років. Це, швидше за все, 
спровокує збільшення потреб у трудо-
вих ресурсах. У той же час, за оцінками 
робочої групи, Україна навряд чи зможе 
впровадити ефективні інструменти ре-
інтеграції заробітчан і повернення їх на 
український ринок праці. Крім того, як 
відзначає народний депутат, демогра-
фічна ситуація погіршуватиметься, а 

корінне населення скорочуватиметься. 
У результаті, всі ці чинники сприяти-
муть зростанню міграції, перш за все 
нелегальної, з країн СНД й Азії. Тому 
без радикального вдосконалення норма-
тивно-правової та технічної бази обліку 
мігрантів Україна неминуче зіткнеться 
з низкою економічних і соціальних 
проблем.

Законодавці вже роблять певні кро-
ки в цьому напрямі. До порядку ден-
ного нинішньої сесії Верховної Ради 
внесено законопроект №8507 «Про 
документи, що засвідчують особу і під-
тверджують громадянство України», в 
якому велика увага приділяється ви-

рішенню проблеми ідентифікації та 
обліку мігрантів в Україні. 

На думку експертів, нам потрібно 
не боротися з мігрантами, про що 
часто говорять з високих трибун, а 
задуматися над тим, як ефективно 
керувати міграційними процесами з 
користю для економіки держави. А для 
цього необхідно впровадити сучасні 
системи ідентифікації мігрантів, зо-
крема з використанням біометричних 
технологій, які в Україні існують, і вдо-
сконалити законодавчу базу. Адже ті 
ж мігранти могли б принести до укра-
їнської скарбниці ті самі недоплачені 
$2 млрд. �

Державний бюджет 
щорічно недоотримує 
близько $2 млрд від 
неврахованої праці 
мігрантів, 
тоді як вони 
щорічно пересилають 
або вивозять 
за рубіж 
35—45 млрд грн.

КОНТРОЛЬ

ГПУ ревізує 
митниці
Генеральна прокуратура внесла на 
розгляд голови Державної митної 
служби Ігоря Калєтніка подання 
про усунення порушень у роботі 
його відомства. Про це повідомляє 
прес-служба Генпрокуратури.

«Про усунення виявлених пору-
шень Генеральною прокуратурою 
голові Державної митної служби 
внесено подання, яке перебуває на 
розгляді», — йдеться в повідомленні 
прес-служби.

Генпрокуратура разом з обласни-
ми прокурорами в першому півріччі 
провела перевірку дотримання ви-
мог Митного кодексу та закону «Про 
зов нішньоекономічну діяльність», у 
результаті якої виявлено суттєві по-
рушення в роботі митників. Зокрема, 
оформлення товарів за неправильни-
ми кодами українського класифіка-
тора товарів зовнішньоекономічної 
діяльності, маніпулювання у визна-
ченні митної вартості товарів, факти 
контрабанди, тіньового імпорту під 
виглядом інвестицій або гумані-
тарної допомоги, псевдоекспорту з 
метою незаконного відшкодування 
ПДВ.

Крі м т ог о ,  пош и р ен и м и з а-
лишаються факти використання 
суб’єктами зовнішньоекономічної 
діяльності схем, пов’язаних із на-
данням для митного оформлення 
підроблених документів щодо похо-
дження товарів, їх якості, занижен-
ня суми обов’язкових платежів, яку 
сплачують при митному оформленні 
транспортних засобів.

Загалом за фактами порушень, які 
вчинено безпосередньо службовцями 
митних органів, прокурорами пору-
шено 21 кримінальну справу, внесено 
69 документів реагування. За проку-
рорського втручання до відповідаль-
ності притягнуто 52 митники.

Як повідомлялося раніше, Генпро-
куратура виявила понад 20 осіб, які 
працювали в Державній митній службі 
з підробленими дипломами про вищу 
освіту.  �

НА ГАРЯЧОМУ 

«Грунтове» 
сприяння 
На Миколаївщині співробітники 
СБУ затримали під час одержання 
20 тис. грн. одного з керівників 
районної державної 
адміністрації.

Як повідомляє прес-центр СБУ, 
зловмисник, користуючись службо-
вим становищем, вимагав ці кошти 
від місцевого фермера за сприяння 
у виділенні йому в оренду земельної 
ділянки. Чиновник був затриманий 
правоохоронцями на гарячому, коли 
гроші опинились у нього в руках.

8 червня вказаними матеріалами, 
переданими на підставі ст.97КПК, 
прокуратурою Миколаївської області 
стосовно посадовця порушено кримі-
нальну справу за ознаками злочину, 
передбаченого ч.1 ст.15, ч.1 ст.190 КК 
(«замах на шахрайство»).  �

З міграцією треба не боротися, а ефективно керувати 
цим процесом з користю для економіки.

КАДРИ

Міліцію 
скоротять і 
мотивують
У Києві відбулася 13-а міжнародна 
нарада керівників кадрових 
апаратів міністерств внутрішніх 
справ — поліції держав — 
учасниць СНД, за підсумками 
якої керівника й делегацій 
підписали спільне рішення 
щодо вдосконалення кадрового 
забезпечення діяльності МВС — 
поліції в умовах реформування і 
діяльності асоціації міліцейських 
вузів.

Під час наради міністр внутріш-
ніх справ України Анатолій Моги-
льов розповів про зміни в структурі 
МВС: «Нині відбувається скорочення 
центрального апарату міністерства, 
апаратів УВС областей — головна 
робота буде зосереджена в міліції 
міст і районів, куди безпосередньо 
звертаються громадяни. Вищеназвані 
кадрові зміни мають привести до під-
вищення заробітної плати, мотивації 
співробітників до роботи в органах 
внутрішніх справ. На даний момент 
у міліціонерів дуже низька зарплата, 
що, у свою чергу, не дозволяє їм бути 
конкурентами на ринку праці».

А.Могильов упевнений, що через 
2—3 роки Україна матиме якісно іншу 
міліцію, а народ у свою чергу добре 
ставитиметься до правоохоронців. 
«Головна проблема на сьогодні — це 
психологія і спосіб мислення міліціо-
нерів, які необхідно змінити», — ска-
зав міністр. �

14 іменем закону
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РЕФЕРЕНДУМ

Прем’єр піде по судах
Італійці на референдумі 
проголосували за скасування 
закону, що надає членам 
уряду імунітет від судового 
переслідування, повідомляє 
агентство France Presse. 

Попередні дані про результати про-
веденого 12—13 червня референдуму 
свідчать, що майже 90% тих, хто про-
голосував, виступили за скасування 
закону, котрий, як уважається, було 
ухвалено для захисту прем’єр-міністра 
Сильвіо Берлусконі. Явка становила 
57%, це свідчить про те, що референ-
дум відбувся. Варто відзначити, що 
така висока явка мала місце вперше з 
1995 року. 

Крім питання про імунітет, на ре-
ферендум також були винесені закони 
про зняття заборони на будівництво 
АЕС в Італії та про приватизацію 
галузі водопостачання. Ці ініціативи 
підтримував уряд С.Берлусконі, проте 
італійці, котрі висловили своє волеви-
явлення, їх відхилили.

Сам С.Берлусконі ще до завершен-
ня голосування говорив, що, швидше 
за все, Італія не ухвалить рішень, які 
він підтримує. Так, на зустрічі з ізра-
їльським колегою Беньяміном Ната-
ньягу італійський прем’єр заявив, що 
його країна, напевно, відмовиться від 
відновлення ядерної програми, яку він 
активно підтримував. Уже після ого-
лошення попередніх результатів ре-
ферендуму С.Берлусконі визнав свою 
поразку і заявив, що уряд урахує думку 
італійців. «Висока явка свідчить про 
бажання громадян брати участь у ви-

значенні майбутнього нашої країни, і 
це не можна ігнорувати. Хоча особисто 
я вважаю, що референдум — не зовсім 
відповідний інструмент для прийнят-
тя рішень у таких складних питаннях. 
Проте уряд і парламент тепер повинні 
повною мірою враховувати висловле-
ну народом думку», — йдеться в заяві 
прем’єр-міністра.

Нагадаємо, що стосовно С.Бер-

лусконі розслідується кілька кримі-
нальних справ. Найбільш гучна з них 
стосується зв’язку 75-річного прем’єр-
міністра і неповнолітньої танцівниці з 
Марокко на прізвисько Рубі. Прокура-
тура Мілана обвинувачує С.Берлусконі 
в тому, що він 13 разів уступав у сек-
суальний зв’язок з Рубі, коли їй ще не 
виповнилося 18 років, і платив їй за 
це гроші. �.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНТЕРЕС 

Аргентинці залишать 
землю собі 
Площу аргентинських земельних 
угідь, які зможуть купити 
іноземні інвестори, законодавчо 
обмежать. Більш того, в країні 
з’явиться єдиний реєстр заміської 
нерухомості, куди заноситимуть 
усі об’єкти, які купують і продають 
у сільській місцевості. 

Уряд Аргентини сподівається, що 
такі заходи дозволять розв’язати пи-
тання, хто і чим володіє в цій півден-
ноамериканській країні. Нині в Ар-
гентині — 23 відособлені провінційні 
земляні реєстри, що заважає пошуку 
інформації про власників землі. Ство-
рення ж єдиної бази приведе до того, 
що реальна ринкова ситуація в цьому 
секторі стане прозорішою і наочнішою. 

У принципі, іноземці й тепер де-

якою мірою обмежені в правах на 
купівлю нерухомості в Аргентині. Зо-
крема, їм не дозволяється купувати зе-
мельні ділянки в прикордонних райо-
нах. Тепер же держава хоче обмежити і 
кількість «квадратів», що продаються 
в одні руки: іноземці зможуть придба-
ти земельну ділянку площею не більш 
ніж 2500 акрів (1012 га). Нововведення 
не поширюються на тих людей, які вже 
купили нерухомість в Аргентині. 

Офіційні особи заявляють, що про-
понований закон грунтується на ретель-
ному аналізі правових обмежень, ужитих 
стосовно іноземних інвесторів у Бразилії, 
Канаді, США і Франції. Так, у Сполучених 
штатах іноземці можуть володіти будь-
якою кількістю земельних угідь, проте 
дані про всі операції купівлі чи продажу 
ділянок землі площею понад 10 акрів, у 

випадку якщо в операції задіяні особи 
іноземного походження, мають надходити 
до Департаменту сільського господарства 
США протягом 90 днів з моменту укладен-
ня договору. Порушення цього правила 
може призвести до штрафу в розмірі до 
25% від вартості майна. 

Запропонований на розгляд парла-
менту проект має штучно обмежити 
кількість землі, що перебуває у влас-
ності іноземців, до 20% від загальної 
площі придатних до сільськогоспо-
дарського використання територій. За 
офіційними даними, нині іноземцям 
належить приблизно 11% від 445 млн 
акрів родючої аргентинської землі 
(майже 180 млн га). Ринок аргентин-
ської нерухомості привертає безліч 
покупців з Бразилії, США, Канади 
і Франції. Тільки за І квартал 2011 

року обсяги її продажів зросли на 
16%. При цьому ціни на нерухомість 
на 20% перевищують показники ана-
логічного періоду минулого року. За 
прогнозами, вартість житла в Арген-
тині поступово підвищуватиметься. У 
результаті створення єдиного реєстру 
й обмеження прав іноземних власни-
ків аргентинський уряд отримає і нові 
інструменти контролю над ситуацією 
в сільському господарстві. Останнім 
часом особливе занепокоєння властей 
викликали великі транснаціональні 
компанії, котрі скуповують аргентин-
ську землю. Передання водних об’єктів 
у руки іноземців також викликає без-
ліч питань. Влада стурбована тим, що 
багато іноземних власників схильні 
до безоглядної експлуатації земляних 
і водних ресурсів. � 
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РЕЗОЛЮЦІЯ 

Віртуальні 
гарантії. 
Організація Об’єднаних Націй 
визнала право на доступ 
до Інтернету одним з невід’ємних 
прав людини, йдеться в доповіді 
ООН.

Таким чином, відключення окре-
мих регіонів від мережі з червня 2011 
року вважається порушенням прав 
людини.

Зокрема, відзначається, що резо-
люція ООН була прийнята 3 червня, 
коли без Інтернету залишилася Сирія, 
де тривають сутички між опозицією й 
урядовими військами.

Згідно з документом, прийнятим 
Організацією, поширення інформації 
в мережі має бути максимально віль-
ним, за винятком ситуацій, коли воно 
може призвести до порушення чиїхось 
прав. Як приклад наводяться витоки 
даних унаслідок кібератак.

Принципи, схожі з позицією ООН, 
увійшли до нової кіберстратегії США, 
прийнятої в середині травня 2011 
року, зазначає Лента.ru. У документі, 
прийнятому Держдепартаментом, 
зокрема, є такі позиції, як забезпе-
чення повсюдного доступу до мережі 
та співпраця з ресурсами і організа-
ціями, що сприяють висловлюванню 
громадської думки через Інтернет. �

РЕФОРМУВАННЯ 

Король 
відмовився від 
повноважень
Король Йорданії Абдалла II 
пообіцяв провести в країні низку 
реформ, одна з яких торкнеться 
порядку створення уряду. 
Відповіднузаяву монарх зробив 
12 червня, під час телезвернення з 
приводу 12-річчя правління. 

За словами короля, в майбутньому 
уряд формуватиме партія, котра пере-
могла на парламентських виборах. Но-
вий порядок пропишуть у законі, який 
нині готує спеціальний державний 
комітет. Відповідно до законодавства 
членів Кабінету міністрів, зокрема 
прем’єра, призначає монарх. 

Також Абдалла II пообіцяв про-
вести економічні реформи. Зокрема, 
за даними Сі-Ен-Ен, зміни торкнуться 
системи оподаткування. Їх метою, за 
словами короля, є «підвищення рівня 
конкурентоспроможності, поліпшен-
ня інвестклімату і забезпечення пра-
цевлаштування молоді». 

Оголосивши про майбутні зміни, 
король не назвав строків їх проведен-
ня. Більш того, він відзначив, що най-
ближчим часом реформи навряд чи 
відбудуться, оскільки поспіх загрожує 
«хаосом і безладдям». 

Провести реформи Абдалла II по-
обіцяв на тлі безперервних акцій про-
тесту, які тривають у Йорданії з січня 
2011 року. У лютому король уже зму-
шений був піти на поступки маніфес-
тантам: тоді він відправив у відставку 
прем’єр-міністра. � 

ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Перший після кризи 
Один із провідних політиків 
Ісландії, екс-прем’єр Гейр Горде, 
попав під спеціальний суд за 
обвинуваченням у недбалому 
ставленні до своїх службових 
обов’язків, яке сприяло 
фінансовому колапсу в країні у 2008 
році. Він став першим політиком 
у світі, котрого намагаються 
притягти до відповідальності за 
економічну кризу. 

Як повідомляє «РБК daily», не-
давно спеціальний суд почав процес 
над Г.Горде, котрий займав крісло 
прем’єр-міністра Ісландії з червня 
2006 до лютого 2009 року. Він по-
став перед 15 членами суду, з яких 8 
чоловік є членами парламенту, а ще 
7 — юристами. 

За даними спеціальної комісії, 
60-річний політик знехтував своїми 
службовими обов’язками і не враху-
вав інформації про загрозу колапсу 
ісландських банків. Як уважає обви-
нувачення, Г.Горде мав примусити 
три найбільші фінансові інститути — 
Landsbanki, Kaupthing Bank і Glitnir 
Bank — переглянути свої баланси. У 
результаті його бездіяльності країна, 
котра посідала до кризи 5-е місце за 
рівнем ВВП на душу населення, була 

вимушена звернутися по допомогу до 
МВФ, а курс крони впав на 80%. 

Крім того, прокуратура звину-
вачує екс-міністра в тому, що він не 
проконтролював ситуацію навколо 
Icesave, «дочки» Landsbanki, одно-
го з провідних банків країни. Через 
банкрутство цієї фінансової групи в 
жовтні 2008 року своїх заощаджень 
позбулося більш ніж 350 тис. громадян 
Великої Британії та Нідерландів. Тепер 
на Рейк’явік чекають судові спори із 
цими країнами, що вимагають повер-
нути майже $6 млрд, витрачених на 
компенсації вкладникам. 

Г.Горде став першим політиком, який 
постав перед створеним у 1905 році су-
дом, котрий розглядає справи стосовно 
перших осіб країни. Дозвіл на судове 
переслідування екс-прем’єра видав 
місцевий парламент у вересні минулого 
року. Позови проти трьох інших членів 
уряду парламент подавати не дозволив. 

Екс-прем’єр Ісландії виявився єди-
ним політиком у світі, якого в судо-
вому порядку обвинуватили в поши-
ренні економічної кризи. Його колеги 
з інших проблемних європейських 
країн — Ірландії та Португалії — від-
булися порівняно легко: в результаті 
суворої критики на їхню адресу вони 
пішли у відставку. �

МОЖЛИВОСТІ 

ФБР розв’яжуть 
руки 
Як повідомляє Th e New York Times, 
ФБР планує випустити новий 
варіант інструкцій, які помітно 
розширять права його агентів. 

Згідно зі змінами агенти ФБР 
зможуть приступити до збору даних 
про будь-кого, не роблячи при цьо-
му формального запису про початок 
попередньої перевірки (на цій стадії, 
коли ще немає конкретних підозрю-
ваних, проводиться загальна оцінка 
ситуації). 

Спрощується також викорис-
тання детектора брехні й перевірка 
сміття. Нині для цього необхідно 
розпочати попереднє розслідуван-
ня, тобто зібрати дані, котрі дозво-
ляють підозрювати когось у скоєнні 
злочинів. За новими правилами, 
використовувати поліграф, шука-
ти докази в чужому смітті можна 
буде і після початку попередньої 
перевірки. Це буде можливо в тому 
випадку, якщо подібні дії прово-
дяться відносно потенційного ін-
форматора. � 

ЕКОНОМІКА

Багатії втратили 
«податковий щит»
ТЕТЯНА КАРПЕНКО

Національні збори Франції 
скасували запроваджений 
президентом Ніколя Саркозі 
так званий податковий щит для 
багатих, пише Deutsche Welle. Ця 
норма обмежувала максимальний 
рівень податків і була вигідна 
передусім заможним французам. 

Податок на дохід у Франції є про-
гресивним. Тобто чим більше грошей 
має людина, тим більше вона має 
сплачувати до держбюджету. Такий 
стан речей не задовольняв передусім 
мешканців з високими доходами.

У 2007 році на вимогу Н.Саркозі 
було ухвалено закон, котрий встано-
вив граничну межу податку. Відтоді 
жителі Франції не могли сплачувати 
більш ніж 50% свого доходу до бюдже-
ту. Такий крок, наголосив президент, 
було зроблено з метою залучення ін-
вестицій, аби зробити Францію при-
вабливою для іноземців.

Утім, виграли від нововведення 

насамперед французькі багатії. Так, 
спадкоємиця косметичної імперії 
L’Oreal Лілліан Беттенкур, яку нази-
вають найбагатшою жінкою Франції, у 
2008 році отримала назад від держави 
€30 млн «переплачених податків».

У тому, що граничну межу варто 
скасувати, депутати французького 
парламенту були єдині. Однак опо-
зиція вимагала скасувати це правило 
негайно, правляча ж партія «Союз за 
народний рух» наполягала на відстро-
ченні набуття рішенням сили.

Останніх удалося переконати за допо-
могою ще одного рішення. Так би мовити, 
пакетом депутати ухвалили нову межу 
оподаткування статків. Тепер ця сума 
повинна дорівнювати €1,3 млн. До цього 
часу податок на статки сплачували люди, 
які мали вже €800 тис.

Таким чином, близько 300 тис. лю-
дей були звільнені від сплати податку 
на статки. За попередніми підрахунка-
ми, французький бюджет недоотримає 
через це €2 млрд. Опозиціонери нині 
критикують останнє рішення, зауважу-
ючи, що французький парламент зробив 
новий подарунок місцевим багатіям. �

ЕКОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ

Швейцарія 
не хоче 
АЕС
Нижня палата швейцарського 
парламенту затвердила 
запропонований урядом 
законопроект про поступову 
відмову від використання АЕС.

Згідно з планом усі чотири АЕС, 
на яких працюють п’ять ядерних 
реакторів, закриють до 2034 року. У 
свою чергу противники відмови від 
атомної енергії вже попередили, що 
це призведе до зростання цін на елек-
троенергію для кінцевих споживачів, а 
також зробить країну більш залежною 
від зарубіжних постачальників газу.

Нині на швейцарських АЕС ви-
робляють близько 40% усієї споживаної 
в країні енергії. Решту майже повністю 
продукують ГЕС.

З 14 березня 2011 року в Швейцарії за-
морозили атомну програму, котра перед-
бачає поетапну заміну реакторів. Такий 
крок влади був пов’язаний з подіями в 
Японії 11 березня, де через землетрус ста-
лося кілька аварій на атомних станціях.

В інших державах також ужи-
ли аналогічних заходів, пов’язаних 
із розвитком атомної енергетики. Так, 
6 червня уряд ФРН вирішив відмовитися від 
АЕС до 2022 року. У самій Японії припинено 
будівництво нових атомних станцій.

Водночас Україна не тільки не пла-
нує відмовлятися від атомної енергії, а 
й нарощує відповідні потужності. Так, 
згідно з енергетичною стратегією Укра-
їни до 2030 року планується побудувати 
3—4 нових енергоблоки. �

Судові тяжби можуть стати для С. Берлусконі головним болем.  
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АФОРИЗМ

Мета і засіб — 
умовні поняття, 
їх вигадала людина. 
Творець їх не 
знав. Життя — 
не мета і не засіб. 
Життя — право.

Генріх Гейне

ОБМЕЖЕННЯ

Туреччина 
проти 
спиртного
Після скандалу з отруєнням 
російських туристів неякісним 
алкоголем під час відпочинку в 
Туреччині місцеві власті вирішили 
посилити контроль за спиртними 
напоями, які ввозять до країни. 
Відтепер процедура сертифікації 
алкогольної продукції і режим 
перевірок для імпортерів будуть 
набагато складнішими. 

Туреччина має намір посилити 
правила видання ліцензій на імпорт, 
а також увести в експлуатацію нову 
систему стеження за алкоголем, який 
увозять. Не так давно поліція про-
вела одночасні рейди в 16 провін-
ціях країни, під час яких вилучила  
42,9 тис. пляшок контрабандного 
спитрного.

Нагадаємо: в ніч із 26 на 27 трав -
ня 2011 р. поблизу м.Бодрум під час 
організованого компанією Mostravel 
інформаційного туру група тураген-
тів і туристів здійснювала морську 
прогулянку по Егейському морю. За 
версією слідства, на яхті росіянам за-
пропонували спиртні напої, в яких 
містилася велика кількість метанолу. 
Після розпивання неякісного алкого-
лю близько 20 росіян отримали важке 
харчове отруєння, 4 з них померли. �

ПОСМІХНИСЬ!

Роз’їхалися
У вузькому провулку Лондона зу-
пиняються дві машини, які їхали 
назустріч одна одній. Ні той, ні ін-
ший водій не хоче дати дорогу. Водій 
першого автомобіля дістає газету і 
починає читати. Через півгодини 
другий водій ввічливо каже йому: 
«Коли ви дочитаєте, сер, будь ласка, 
позичте газету мені».

Географія — сила
— І ви називаєте ці килими східними?! 
— обурено питає покупниця в паризь-
кому магазині. — Але на етикетках ука-
зано, що вони вироблені в Страсбурзі!
— Подивіться на карту, мадам, — з 
гідністю відповідає продавець.  —
Страсбург розташований значно 
східніше від Парижа!

Інфляція і кваліфікація
Головний прокурор міста зі скаргою 
в руках уривається в кабінет про-
стого прокурора:
— Ви чому свавільничаєте?! Що за 
подвійні стандарти?! Чому за один 
і той же злочин за тих самих обста-
вин люди отримують різні строки?
Прокурор:
— Ніякого беззаконня. Все не з на-
шої вини. Мішок гречки минулого 
року був звичайною крадіжкою, а 
в цьому вже став крадіжкою в осо-
бливо великому розмірі.

СВОБОДА СЛОВА

Жінко, 
говори!
У Саудівській Аравії давно 
збираються дозволити жінкам 
голосувати на місцевих виборах. 
І ось нарешті декрет про надання 
їм виборчого права буде передано 
на розгляд короля Абдалли ібн 
Абдель Азіза, який або сам прийме 
рішення про набрання декретом 
чинності, або направить на 
затвердження уряду країни.

Раніше Маджліс аш-шура (кон-
сультативна рада при королі Саудів-
ської Аравії) рекомендував наділити 
жінок правом голосу на місцевих ви-
борах: «за» проголосувала 81 людина, 
проти — 37.

Згідно з рекомендаціями саудівські 
жінки зможуть брати участь тільки 
у виборах муніципального рівня, їм 
надається активне виборче право. 
Щоправда, місцеві мешканки можуть 
тільки обирати, права бути обраними 
в місцеві органи управління вони поки 
що не отримали.

Наділені правом голосу громадяни 
обирають половину членів місцевих 
рад, іншу половину призначають влас-
ті Саудівської Аравії. Всіх без винятку 
депутатів Маджлісу аш-шури призна-
чає король. �

КУРЙОЗ

За хом’яків 
заступилися
Суд Європейського Союзу став на 
захист прав хом’яків: він визнав 
уряд Франції винним у тому, що 
той не захищає належним чином 
популяцію цих тварин. Рішення 
оскарженню не підлягає, Париж 
має негайно вжити заходів, спря-
мованих на захист гризунів.

До суду на Францію три роки тому 
подала Єврокомісія. У своїй заяві євро-
комісари вказали на те, що популяція 
хом’яка звичайного в Ельзасі перебу-
ває під загрозою зникнення.

За даними фахівців, у 2001—2007 
роках у названій провінції було зни-
щено близько 1000 нір цих гризунів. 
Причиною став неконтрольований за-
сів земель, на яких мешкають тварини. 
Недбалість французьких чиновників, 
на думку єврокомісарів, призвела до 
того, що в Ельзасі залишилося тільки 
800 хом’яків, хоча в інших європейських 
країнах вони гарно розмножуються.

«Суд постановив, що вживані 
Францією заходи стосовно захисту 
європейських хом’яків у Ельзасі не-
адекватні», — йдеться в постанові. �

ПИЛЬНІСТЬ

Нелегалів 
не підвезуть
США все сильніше закручує 
гайки в боротьбі з нелегальною 
міграцією. 

Алабама стала черговим штатом, 
який прийняв жорсткий закон, спря-
мований проти іммігрантів. Відтепер 
місцеві жителі не зможуть підвозити 
нелегалів, а також здавати їм житло в 
оренду.

Новий закон, який уступить у силу 
з вересня 2011 року, зобов’язує праце-
давців і навчальні заклади наглядати 
за своїми співробітниками й учнями 
і регулярно перевіряти, на яких під-
ставах вони перебувають на території 
штату. Крім того, він передбачає кри-

мінальну відповідальність за надання 
транспортних послуг нелегалам і зда-
вання їм житла в оренду. Поліція ж 
одержує право затримувати громадян 
за підозрою в порушенні міграційного 
законодавства.

Правозахисники вважають, що 
закон обмежує права людини і має 
расистський характер. Проте губер-
натор-республіканець Роберт Бентлі, 
котрий підписав цей документ, ува-
жає, що жорсткі заходи допоможуть 
аборигенам штату в пошуку роботи.

Алабама —четвертий штат, який 
наслідує приклад Аризони, що пер-
шою посилила міграційне законо-
давство.  �

ПРЕЦЕДЕНТ

Кішка 
під арештом
У Санкт-Петербурзі суд урегулював 
багаторічний конфлікт між 
сусідами по комунальній квартирі. 
Предметом розбрату стали звичка 
курити в приміщенні та кішка, 
яка плуталася під ногами. 

Звичайний побутовий конфлікт 
переріс у судовий розгляд. Мешканці 
скаржилися на поведінку свого сусіда, 
курця і господаря кішки, та попросили 
застосувати до нього санкції. Зокре-
ма, сусідів чоловіка дратувало те, що 
він багато курить (зокрема на кухні, 
коли інші мешканці готують), а також 
не слідкує і не прибирає за своєю ви-
хованкою. 

Ознайомившись зі скаргою, суд 
зобов’яза в чоловіка припинити 
палити в спільних приміщеннях 
комунальної квартири, а також на-
казав йому тримати тварину в своїй 
кімнаті і не дозволяти їй виходити 
й заважати мешканцям. У разі по-
рушення розпорядження позов буде 
відновлено. Невідомо, як господар 
кішки відреагував на таке рішення 
суду. 

До речі, домашні тварини нерідко 
стають предметами суперечок і кон-

фліктів. Так, узимку 2011 року через 
те, що жителька Санкт-Петербурга (на 
дівчину скаржилися батьки) довела 
квартиру до антисанітарного стану, 
її зобов’язали виселити вихованців — 
десяток собак. �

ЗАКОНОПРОЕКТ

Гомофобія 
під забороною?
У Бразилії збираються 
законодавчо ввести покарання за 
гомофобію. Проте жителі країни 
не дуже позитивно оцінили таку 
ініціативу: в столиці республіки 
вже пройшов марш протесту. 

Законопроект, запропонований 
бразильськими парламентарями, при-
пускає кримінальну відповідальність 
за гомофобію й утиски гомосексуаліс-
тів. Спірний документ уже викликав 
шквал незадоволеності в країні. 

«Ми не дамо на себе надіти кайда-
ни, ми хочемо свободи думок і поваги 
до прав сім’ї», — під таким гаслом по-
над 50 тис. жителів столиці пройшли 
маршем протесту. Його головними 
організаторами виступили представ-
ники католицької і протестантської 
церков. Демонстранти закликали не 

приймати законопроект, що передба-
чає покарання за гомофобію. 

«Якщо запропонований проект 
поправок до законодавства буде при-
йнятий, то карати доведеться кожного, 
хто згідно з ученням церкви виступить 
проти гомосексуальної поведінки», — 
відзначив генеральний вікарій архіє-
пархії Ріо-де-Жанейро, отець Пауло-
Серджіо Кастелян.

Пастор Сайлас Maлафія, один з 
організаторів маршу, заявив, що зако-
нопроект є неконституційним і спря-
мованим проти сім’ї: «Це ганьба, що 
закон під приводом захисту гомосексу-
альної поведінки має реальну мету на-
діти кайдани на суспільство і пропонує 
відповідальність для тих, хто виступає 
проти гомосексуальної поведінки. Цим 
законом хочуть ударити по сім’ї, релігій-
ним питанням і свободі слова». �

БЕЗ МАНТІЇ

Чим захоплюються судді
ГАЛИНА ДОСТАТНЯ

Слово «суддя» зазвичай 
асоціюється з чимось суворим і 
серйозним — чорна мантія, «ваша 
честь», купа кодексів, злочин і 
покарання... Цей асоціативний 
ряд можна продовжувати. Проте 
служителі Феміди — звичайні 
люди, і в кожного з них є свої 
слабкості й захоплення. Які ж 
хобі й інтереси суддів? Можливо, 
відповідь на це запитання додасть 
ще один штрих до професійного 
портрета людини в мантії — 
колективного та індивідуального.

Російська Феміда: від письменни-
ків до театралів

Поведінка представника судової 
влади в стінах суду і за його межами 
регламентована законами і Кодексом 
суддівської етики. Він не завжди віль-
ний у своїх публічних висловлюваннях 
і оцінках, коло його знайомств і друж-
ніх симпатій обмежене необхідністю 
уникати будь-яких особистих зв’язків, 
котрі можуть піддати сумніву його 
безсторонність або вплинути на вико-
нання ним професійних обов’язків. Як 
правило, на засіданнях кваліфікацій-
них колегій суддів кандидатові на по-
саду ставлять кілька стандартних пи-
тань про «позаслужбову діяльність», 
але цей тестовий набір не включає 
питання про внутрішній світ, духовні 
інтереси і культурні запити судді.

Проте мало хто зважиться запере-
чувати вплив широти кругозору судді 
на його професійну діяльність. І, мож-
ливо, в майбутньому «кадрові» органи 
суддівського співтовариства більше 
цікавитимуться особами кандидатів 
у мантієносці. 

Серед служителів Феміди трапля-
ються збирачі книг, самодіяльні худож-
ники і музиканти, мандрівники й енто-
мологи, колекціонери і завзяті театрали. 
Багато хто з них запевняє, що таке захо-
плення допомагає їм передусім уникати 
професійної «деформації особи».

Скажімо, багато російських суддів 
є членами Спілки письменників Ро-

сії. «Корпус» письменників і поетів із 
суддівського співтовариства очолює 
заступник голови Вищого адміністра-
тивного суду РФ Володимир Ісайчев. 
Причому він цілком успішний літера-
тор — лауреат Великої літературної 
премії СПР, автор низки книг і поетич-
них збірок. На його вірші написані 
романси та пісні. У 2007 році Володи-
мир Миколайович очолив екологічну 
експедицію на озеро Байкал, літав над 
«славним морем» на повітряній кулі. 
Після чого світ побачила його чергова 
книга.

Не менш обдаровані й провінційні 
служителі Феміди. Голова Курського 
обласного суду Василь Золоторьов — 
теж член Спілки письменників Росії. 
Курські композитори охоче пишуть 
пісні на його слова. Чудовим майстром 
поетичного слова є і заступник голови 
Брянського районного суду Микола 
Соловйов. «Письменництвує» і суддя 
Верховного суду Карачаєво-Черкеської 
республіки у відставці Сергій Гамаю-
нов. Не так давно відоме московське 
видавництво розпочало випуск його 
чергової поетичної збірки.

Суддя колегії в кримінальних спра-
вах Липецького обласного суду Тетяна 
Фролова — самовіданна театралка. У 
школі вона навіть займалася в теа-
тральному гуртку (деякі його члени 
сьогодні, до речі, грають на профе-
сійній сцені). Сама Тетяна Андріїв-
на ніколи не думала про театральну 
кар’єру, але, прийшовши в колектив 
облсуду, якось запропонувала поста-
вити спектакль — силами співробіт-
ників. Вибрали комедію Володимира 
Сологуба «Біда від ніжного серця». 
П’єсу тоді подивилися, крім колективу 
облсуду, федеральні і мирові судді зі 
всієї області, високі чиновники — і всі 
були в захопленні. Завзятий театрал і 
суддя Верховного суду РФ Олександр 
Колишницин.

Онопенко — штангіст, 
Маляренко — сходознавець

За великим рахунком, практично 
в кожної людини в мантії — втім, як і 
в будь-якої іншої — є своє хобі, котре 
допомагає їй зняти стрес. Судді Верхо-

вного суду Росії В’ячеслав Кононов і 
Віктор Книшев захоплюються рибною 
ловлею. Суддя Європейського суду з 
прав людини Анатолій Ковлер колек-
ціонує класичні марки та займається 
туризмом. Суддя Конституційного 
суду Анатолій Кононов — завзятий 
філокартист і фотограф. 

Служителі української Феміди до-
сить рідко і не надто охоче розповіда-
ють про свої захоплення, і все-таки 
іноді вони є відвертими з журналіс-
тами. За інформацією «ЗіБ», у Голови 
Верховного Суду Василя Онопенка 
кілька хобі, здебільшого пов’язані зі 
спортом, головне з них — бодібілдинг, 
кілька разів на тиждень Василь Васи-
льович обов’язково піднімає штангу. 
Крім того, голова ВС запевняє, що 
полюбляє бігати. «Мені спорт допо-
магає в роботі: всі найскладніші рі-
шення приходять саме під час бігу». 
В.Онопенко любить, коли йому дару-
ють книги, особливо філософські й 
художню літературу, часто перечитує 
вірші Сергія Єсеніна.

Цінитель літератури й екс-голова 
ВС Василь Маляренко. В одному з 
інтерв’ю він зізнався: «Я люблю філо-
софську поезію Сходу. Знаю десятки, 
якщо не сотні, поетів Середньої Азії. 
Познайомився з творчістю людей, яка 
набагато сильніша від творчості всім 
відомого Омара Хайяма. Це — Юсуф 
Баласагунський, класик узбецької 
поезії XI ст. Або, наприклад, класик 
азербайджанської поезії Мірза Шафі... 
Можна пригадати також Рудакі, Хос-
рова, Румі, Нізамі, Джамі — я міг би 
вам годинами, цілодобово розповідати 
про твори цих людей». Окрім літерату-
ри, В.Маляренко цікавиться історією.

Серед хобі голови ВККС Ігоря Сам-
сіна — футбол, плавання, теніс, лижний 
спорт. Суддя Вищого спеціалізованого 
суду Володимир Британчук — завзятий 
букініст, збирає юридичну літературу. 
Голова Апеляційного суду Запорізької 
області Віктор Городовенко захоплю-
ється ігровими видами спорту і схід-
ними єдиноборствами.

Одне слово, спектр захоплень віт-
чизняних служителів Феміди вельми 
широкий, і проводити якісь аналогії, 
мабуть, було б недоречно. �
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Жінки Саудівської Аравії нарешті 
зможуть обирати місцеву владу.

Єврокомісія відстояла право французьких хом’яків на життя. 

Після вечірки на турецькій яхті три 
росіянки стали жертвами неякісної 
горілки.

Кіт постраждав від недбайливості 
господаря.
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АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАХОДИ

На засадах невідворотної 
відповідальності
З 1 липня особи, уповноважені 
на виконання функцій держави, 
не можуть приймати дарунки, 
дорожчі за 480 гривень

Розділ I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Визначення термінів 

1. У цьому Законі терміни вжива-
ються в такому значенні: 

безпосереднє підпорядкування — 
відносини прямої організаційної або 
правової залежності підлеглої особи 
від її керівника, в тому числі через 
вирішення (участь у вирішенні) пи-
тань прийняття на роботу, звільнен-
ня з роботи, застосування заохочень, 
дисциплінарних стягнень, надання 
вказівок, доручень, контролю за їх 
виконанням; близькі особи — по-
дружжя, діти, батьки, рідні брати і 
сестри, дід, баба, онуки, усиновлю-
вачі, усиновлені, а також інші особи, 
які спільно проживають, пов’язані 
спільним побутом і мають взаємні 
права та обов’язки із суб’єктом, за-
значеним у частині першій статті 4 
цього Закону; 

конфлікт інтересів — супереч-
ність між особистими інтересами 
особи та її службовими повноважен-
нями, наявність якої може вплинути 
на об’єктивність або неупередже-
ність прийняття рішень, а також на 
вчинення чи невчинення дій під час 
виконання наданих їй службових 
повноважень; 

корупційне правопорушення — 
умисне діяння, що містить ознаки 
корупції, вчинене особою, зазначе-
ною у частині першій статті 4 цього 
Закону, за яке законом установлено 
кримінальну, адміністративну, ци-
вільно-правову та дисциплінарну 
відповідальність; 

корупція — використання осо-
бою, зазначеною в частині першій 
с тат т і  4 цього За кон у,  на да ни х 
ї й  с л у ж б ов и х  п о в н о в а же н ь  т а 
пов’язаних із цим можливостей з 
метою одержання неправомірної 
вигоди або прийняття обіцянки/
пропозиції такої вигоди для себе чи 
інших осіб або відповідно обіцян-
ка/пропозиція чи надання непра-
вомірної вигоди особі, зазначеній 
в частині першій статті 4 цього За-
кону, або на ї ї вимогу іншим фізич-
ним чи юридичним особам з метою 
схилити цю особу до протиправно-
го використання наданих їй служ-
бових повноважень та пов’язаних із 
цим можливостей; 

неправомірна вигода — грошові 
кошти або інше майно, переваги, 
пільги, послуги, нематеріальні акти-
ви, що їх без законних на те підстав 
обіцяють, пропонують, надають або 
одержують безоплатно чи за ціною, 
нижчою за мінімальну ринкову; 

члени сім’ї — особи, які перебува-
ють у шлюбі, їхні діти, особи, які пе-
ребувають під опікою і піклуванням, 
інші особи, які спільно проживають, 
пов’язані спільним побутом, мають 
взаємні права та обов’язки, у тому 
числі особи, які спільно проживають, 
але не перебувають у шлюбі. 

Стаття 2. Законодавство у сфері 
запобігання і протидії корупції 

1. Відносини, що виникають у сфері 
запобігання і протидії корупції, ре-
гулюються цим Законом, іншими за-
конами і міжнародними договорами 
України, згоду на обов’язковість яких 
надано Верховною Радою України, а 
також прийнятими на їх виконання ін-
шими нормативно-правовими актами. 

2. Дія цього Закону та передба-
чені ним обмеження поширюються 
на всіх осіб, визначених суб’єктами 
відповідальності за корупційні пра-
вопорушення, у межах, установлених 
цим Законом. 

Стаття 3. Основні принципи 
запобігання і протидії корупції 

1. Діяльність із запобігання і 
протидії корупції грунтується на 
принципах: 

верховенства права; 
законності; 
комплексного здійснення пра-

вових, політичних, соціально-еко-

номічних, інформаційних та інших 
заходів; 

пріоритетності запобіжних за-
ходів; 

невідворотності відповідальності 
за вчинення корупційних правопо-
рушень; 

відкритості та прозорості діяль-
ності органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування; 

участі громадськості у заходах 
щодо запобігання і протидії коруп-
ції, державного захисту осіб, які на-
дають допомогу у здійсненні таких 
заходів; 

забезпечення відновлення пору-
шених прав і законних інтересів, від-
шкодування збитків, шкоди, завданої 
корупційним правопорушенням. 

Стаття 4. Суб’єкти 
відповідальності 
за корупційні правопорушення 

1. Суб’єктами відповідальності за 
корупційні правопорушення є: 

1) особи, уповноважені на вико-
нання функцій держави або місце-
вого самоврядування: 

а)  Президент Укра ї ни,  Голо-
ва Верховної Ради України, його 
Перший заступник та заступник, 
Прем’єр-міністр України, Перший 
віце-прем’єр-міністр України, віце-
прем’єр-міністри України, міністри, 
інші керівники центральних органів 
виконавчої влади, які не входять до 
складу Кабінету Міністрів України, 
та їх заступники, Голова Служби без-
пеки України, Генеральний проку-
рор України, Голова Національного 
банку України, Голова Рахункової 
палати, Уповноважений Верховної 
Ради України з прав людини, Голова 
Верховної Ради Автономної Респу-
бліки Крим, Голова Ради міністрів 
Автономної Республіки Крим; 

б) народні депутати України, де-
путати Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, депутати місце-
вих рад; 

в) державні службовці, посадові 
особи місцевого самоврядування; 

г) військові посадові особи Зброй-
них Сил України та інших утворених 
відповідно до законів військових 
формувань; 

ґ) судді Конституційного Суду 
України, інші професійні судді, Голо-
ва, члени, дисциплінарні інспектори 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України, службові особи секретарі-
ату цієї Комісії, Голова, заступник 
Голови, секретарі секцій Вищої ради 
юстиції, а також інші члени Вищої 
ради юстиції, народні засідателі і 
присяжні (під час виконання ними 
цих функцій); 

д) особи рядового і начальницько-
го складу органів внутрішніх справ, 
державної кримінально-виконавчої 
служби, органів та підрозділів ци-
вільного захисту, Державної служ-
би спеціального зв’язку та захисту 
інформації України, особи началь-
ницького складу податкової міліції; 

е) посадові та службові особи ор-
ганів прокуратури, Служби безпеки 
України, дипломатичної служби, 
митної служби, державної податкової 
служби; 

є) члени Центральної виборчої 
комісії; 

ж) посадові та службові особи ін-
ших органів державної влади; 

2) особи, які для цілей цього За-
кону прирівнюються до осіб, уповно-
важених на виконання функцій дер-
жави або місцевого самоврядування: 

а) посадові особи юридичних осіб 
публічного права, які не зазначені в 
пункті 1 частини першої цієї статті, але 
одержують заробітну плату за рахунок 
державного чи місцевого бюджету; 

б) особи, які не є державними 
службовцями, посадовими особами 
місцевого самоврядування, але на-
дають публічні послуги (аудитори, 
нотаріуси, оцінювачі, а також екс-
перти, арбітражні керуючі, незалежні 
посередники, члени трудового арбі-
тражу, третейські судді під час вико-
нання ними цих функцій, інші особи 
в установлених законом випадках); 

в) посадові особи іноземних держав 
(особи, які обіймають посади в законо-
давчому, виконавчому або судовому 
органі іноземної держави, в тому числі 
присяжні засідателі, інші особи, які 
здійснюють функції держави для іно-
земної держави, зокрема для держав-
ного органу або державного підпри-
ємства), а також іноземні третейські 
судді, особи, які уповноважені вирішу-
вати цивільні, комерційні або трудові 
спори в іноземних державах у порядку, 
альтернативному до судового; 

г) посадові особи міжнародних 
організацій (працівники міжнарод-
ної організації чи будь-які інші осо-
би, уповноважені такою організацією 
діяти від її імені), а також члени між-
народних парламентських асамблей, 
учасником яких є Україна, та судді і 
посадові особи міжнародних судів; 

3) особи, які постійно або тим-
часово обіймають посади, пов’язані 
з виконанням організаційно-роз-
порядчих чи адміністративно-гос-
подарських обов’язків, або особи, 
спеціально уповноважені на вико-
нання таких обов’язків у юридичних 
особах приватного права незалежно 
від організаційно-правової форми, 
відповідно до закону; 

4) посадові особи юридичних осіб, 
фізичні особи — у разі одержання від 
них особами, зазначеними у пунктах 
1, 2 частини першої цієї статті, або за 
участю цих осіб іншими особами не-
правомірної вигоди. 

Стаття 5. Суб’єкти, які здійсню-
ють заходи щодо запобігання 
і протидії корупції 

1. Президент України, Верховна 
Рада України, органи прокуратури 
України здійснюють заходи щодо 
запобігання і протидії корупції в 
межах повноважень, визначених 
Конституцією України. 

2. Органи державної влади здій-
снюють заходи щодо запобігання і 
протидії корупції або беруть участь 
у їх здійсненні у межах повноважень, 
визначених законами та іншими ви-
даними на їх основі нормативно-пра-
вовими актами. 

3. Кабінет Міністрів України 
спрямовує і координує роботу орга-
нів виконавчої влади щодо запобі-
гання і протидії корупції відповідно 
до Конституції і законів України, 
актів Президента України. 

4. Координацію реалізації орга-
нами виконавчої влади визначеної 
Президентом України антикоруп-
ційної стратегії здійснює спеціаль-
но уповноважений орган з питань 
антикорупційної політики, який 
утворюється Президентом України 
і діє відповідно до вимог, встановле-
них законом. 

5 .  Спец іа л ьно у повнова жен і 
суб’єкти безпосередньо здійснюють 
у межах своєї компетенції заходи 
щодо виявлення, припинення та 
розслідування корупційних право-
порушень (далі — спеціально упо-
вноважені суб’єкти у сфері протидії 
корупції). 

Спеціа льно у повнова женими 
суб’єктами у сфері протидії корупції 
є органи прокуратури, спеціальні 
підрозділи по боротьбі з організова-
ною злочинністю Міністерства вну-
трішніх справ України, податкової 
міліції, по боротьбі з корупцією та 
організованою злочинністю Служби 
безпеки України, Військової служби 
правопорядку у Збройних Силах 
України, якщо інше не передбачено 
законом. 

Координацію діяльності право-
охоронних органів з питань про-
тидії корупції здійснюють у межах 
наданих повноважень, визначених 
законами, Генеральний прокурор 
України та підпорядковані йому 
прокурори. 

6. Суб’єктами, які беруть участь у 
запобіганні, виявленні, а в установле-
них законом випадках — у здійсненні 
заходів щодо припинення корупцій-
них правопорушень, відновленні 
порушених прав чи інтересів фізич-
них та юридичних осіб, інтересів 
держави, а також в інформаційному 
і науково-дослідному забезпеченні 
здійснення заходів щодо запобігання 
і протидії корупції, у міжнародному 
співробітництві в цій сфері, є: 

1) уповноважені підрозділи орга-
нів державної влади; 

2) місцеві органи виконавчої 
влади, органи місцевого самовря-
дування; 

3) підприємства, установи, орга-
нізації незалежно від підпорядкова-
ності та форми власності, їх посадові 
та службові особи, а також громадя-
ни, об’єднання громадян за їх згодою. 

7.  Поса дові і  сл у жбові особи 
органів державної влади, посадові 
особи місцевого самоврядування, 
юридичних осіб, їх структурних під-
розділів у разі виявлення корупцій-
ного правопорушення чи одержання 
інформації про вчинення такого 
правопорушення працівниками від-
повідних органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, 
юридичних осіб, їх структурних під-
розділів зобов’язані у межах своїх 
повноважень ужити заходів щодо 
припинення такого правопорушен-
ня та негайно письмово повідомити 
про його вчинення спеціально упов-
новажений суб’єкт у сфері протидії 
корупції. 

Розділ II 
ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ 

НА ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЮ 
КОРУПЦІЇ 

Стаття 6. Обмеження 
щодо використання службового 
становища 

1. Особам, зазначеним у пунктах 
1—3 частини першої статті 4 цього 
Закону, забороняється використову-
вати свої службові повноваження та 
пов’язані з цим можливості з метою 
одержання неправомірної вигоди 
або у зв’язку з прийняттям обіцянки/
пропозиції такої вигоди для себе чи 
інших осіб, у тому числі: 

1) неправомірно сприяти фізич-
ним або юридичним особам у здій-
сненні ними господарської діяльнос-
ті, одержанні субсидій, субвенцій, 
дотацій, кредитів, пільг, укладанні 
контрактів (у тому числі на закупів-
лю товарів, робіт і послуг за державні 
кошти); 

2) неправомірно сприяти призна-
ченню на посаду особи; 

3) неправомірно втручатися в ді-
яльність органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування 
або посадових осіб; 

4) неправомірно надавати перева-
гу фізичним або юридичним особам 
у зв’язку з підготовкою проектів, ви-
данням нормативно-правових актів 
та прийняттям рішень, затверджен-
ням (погодженням) висновків. 

Стаття 7. Обмеження 
щодо сумісництва та суміщення 
з іншими видами діяльності 

1. Особам, зазначеним у пункті 1 
частини першої статті 4 цього Закону, 
забороняється: 

1) займатися іншою оплачуваною 
або підприємницькою діяльністю 
(крім викладацької, наукової і твор-
чої діяльності, медичної практики, 
інструкторської та суддівської прак-
тики із спорту), якщо інше не перед-
бачено Конституцією або законами 
України; 

2) входити до ск ла д у орга н у 
управління чи наглядової ради під-
приємства або організації, що має 
на меті одержання прибутку (крім 
випадків, коли особи здійснюють 
функції з управління акціями (част-
ками, паями), що належать державі 
чи територіальній громаді, та пред-
ставляють інтереси держави чи тери-
торіальної громади в раді товариства 
(спостережній раді), ревізійній комі-
сії господарського товариства), якщо 
інше не передбачено Конституцією 
або законами України. 

2. У разі якщо Конституцією і за-
конами України для окремих посад 
встановлено спеціальні обмеження 
щодо сумісництва та суміщення з 
іншими видами діяльності, то їх до-
держання забезпечується за спеці-
альними процедурами. 

3. Обмеження, передбачені час-
тиною першою цієї статті, не по-
ширюються на депутатів Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим, 
депутатів місцевих рад (крім тих, 
які здійснюють свої повноваження у 
відповідній раді на постійній основі), 
членів Вищої ради юстиції (крім тих, 
які працюють у Вищій раді юстиції 

на постійній основі), народних засі-
дателів і присяжних. 

Стаття 8. Обмеження 
щодо одержання дарунків 
(пожертв) 

1. Особам, зазначеним у пункті 1 
та підпунктах «а», «б» пункту 2 час-
тини першої статті 4 цього Закону, 
забороняється безпосередньо або 
через інших осіб одержувати дарун-
ки (пожертви) від юридичних або 
фізичних осіб: 

1) за рішення, дії чи бездіяль-
ність в інтересах дарувальника, що 
приймаються, вчиняються як без-
посередньо такою особою, так і за її 
сприяння іншими посадовими осо-
бами та органами; 

2) якщо особа, яка дарує (здій-
снює) дарунок (пожертву), перебуває 
в підпорядкуванні такої особи. 

2. Особи, зазначені у пункті 1 та 
підпунктах «а», «б» пункту 2 частини 
першої статті 4 цього Закону, можуть 
приймати дарунки, які відповідають 
загальновизнаним уявленням про 
гостинність, та пожертви, крім ви-
падків, передбачених частиною пер-
шою цієї статті, якщо вартість таких 
дарунків (пожертв) не перевищує 50 
відсотків мінімальної заробітної пла-
ти, встановленої на день прийняття 
дарунка (пожертви), одноразово, а 
сукупна вартість таких дарунків (по-
жертв), отриманих з одного джерела 
протягом року, — однієї мінімальної 
заробітної плати, встановленої на 
1 січня поточного року. 

Передбачене цією частиною об-
меження щодо вартості дарунків (по-
жертв) не поширюється на дарунки 
(пожертви), які: 

1) дару ються (зд ійснюються) 
близькими особами; 

2) одержуються як загальнодос-
тупні знижки на товари, послуги, 
загальнодоступні виграші, призи, 
премії, бонуси. 

3. Дарунки, одержані особами, 
зазначеними у пункті 1 та підпунк-
тах «а», «б» пункту 2 частини першої 
статті 4 цього Закону, як подарунки 
державі, Автономній Республіці 
Крим, територіальній громаді, дер-
жавним або комунальним установам 
чи організаціям, є відповідно дер-
жавною або комунальною власністю 
і передаються органу, установі чи 
організації у порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 9. Обмеження щодо робо-
ти близьких осіб 

1. Особи, зазначені у підпунктах 
«а», «в»—«ж» пункту 1 та підпункті 
«а» пункту 2 частини першої статті 
4 цього Закону, не можуть мати у 
безпосередньому підпорядкуванні 
близьких їм осіб або бути безпосе-
редньо підпорядкованими у зв’язку з 
виконанням повноважень близьким 
їм особам. 

Особи, зазначені у підпунктах 
«а», «в»—«ж» пункту 1 та підпункті 
«а» пункту 2 частини першої статті 
4 цього Закону, зобов’язані повідо-
мити керівництво органу, на поса-
ду в якому вони претендують, про 
працюючих у цьому органі близь-
ких їм осіб. 

Положення абзаців першого та 
другого цієї частини не поширю-
ються на: 

1) народних засідателів і при-
сяжних; 

2) близьких осіб, які безпосеред-
ньо підпорядковані один одному у 
зв’язку з перебуванням кожного з них 
на виборній посаді; 

3) осіб, які працюють у сільській 
місцевості, гірських населених пунк-
тах; 

4) осіб, які працюють в галузі осві-
ти, науки, культури, охорони здоров’я, 
фізичної культури та спорту; 

5) інших осіб, визначених зако-
ном. 

2. У разі виникнення обставин, 
що пору ш у ють вимоги частини 
першої цієї статті, відповідні особи, 
близькі їм особи вживають заходів 
щодо усунення таких обставин у 
п’ятнадцятиденний строк. 

Якщо в зазначений строк ці об-
ставини добровільно не усунуто, від-
повідні особи або близькі їм особи в 
місячний строк з моменту виникнен-
ня обставин підлягають переведенню 
в установленому порядку на іншу 
посаду, що виключає безпосереднє 
підпорядкування. 

У разі неможливості такого пере-
ведення особа, яка перебуває у під-
порядкуванні, підлягає звільненню 
із займаної посади. 

3. Особам, зазначеним у підпунктах 
«а», «в»—«ж» пункту 1 та підпункті «а» 
пункту 2 частини першої статті 4 цьо-
го Закону (крім народних засідателів 
і присяжних), забороняється брати 
участь у роботі колегіальних органів 
під час розгляду питань щодо призна-
чення на посаду близьких їм осіб та у 
будь-який інший спосіб впливати на 
прийняття такого рішення. 

 � Верховна Рада України
Закон України

Про засади запобігання і протидії корупції 

Цей Закон визначає основні засади запобігання і протидії корупції в публічній 
і приватній сферах суспільних відносин, відшкодування завданої внаслідок 
вчинення корупційних правопорушень збитків, шкоди, поновлення порушених 
прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав чи інтересів юридичних осіб, 
інтересів держави. 

Координацію діяльності 
правоохоронних органів з питань 
протидії корупції здійснюють 
у межах наданих повноважень, 
визначених законами, Генеральний 
прокурор України 
та підпорядковані йому прокурори. 
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Стаття 10. Обмеження щодо осіб, 
які звільнилися з посад 
або припинили діяльність, 
пов’язану з виконанням функцій 
держави, місцевого 
самоврядування 

1. Особам, уповноваженим на ви-
конання функцій держави або міс-
цевого самоврядування, зазначеним 
у пункті 1 частини першої статті 4 
цього Закону, які звільнилися з по-
сади або іншим чином припинили 
діяльність, пов’язану з виконанням 
функцій держави або місцевого са-
моврядування, протягом року з дня 
її припинення забороняється: 

1) у кладати трудові договори 
(контракти) або вчиняти правочини 
у сфері підприємницької діяльності 
з підприємствами, установами чи 
організаціями незалежно від форми 
власності, якщо особи, зазначені в 
абзаці першому цієї частини, про-
тягом року до дня припинення ви-
конання функцій держави або міс-
цевого самоврядування здійснювали 
повноваження з контролю, нагляду 
або підготовки чи прийняття відпо-
відних рішень щодо діяльності цих 
підприємств, установ чи організацій; 

2) розголошувати або викорис-
товувати в інший спосіб у своїх 
інте ресах інформацію, яка стала їм 
відома у зв’язку з виконанням служ-
бових повноважень, крім випадків, 
установлених законом; 

3) представляти інтереси будь-
якої особи у справах (у тому числі 
в тих, що розглядаються в судах), в 
яких іншою стороною є орган (орга-
ни), в якому (яких) вони працювали. 

Стаття 11. Спеціальна перевірка 
щодо осіб, які претендують 
на зайняття посад, пов’язаних 
із виконанням функцій держави 
або місцевого самоврядування

(Стаття 11 набирає чинності 
з 1 січня 2012 року — див. п.1 розділу 
VIII «Прикінцеві та перехідні поло-
ження» цього Закону) 

1. Стосовно осіб, які претенду-
ють на зайняття посад, зазначених у 
пункті 1 частини першої статті 4 цьо-
го Закону (крім кандидатів на пост 
Президента України, кандидатів у на-
родні депутати України, кандидатів у 
депутати Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, місцевих рад та на 
посади сільських, селищних, міських 
голів), проводиться спеціальна пере-
вірка, у тому числі щодо відомостей, 
поданих особисто. 

Організація проведення спеці-
альної перевірки покладається на 
керівника (заступника керівника) 
органу державної влади, органу міс-
цевого самоврядування, на зайняття 
посади в якому претендує особа, крім 
випадків, установлених законом. 

До проведення спеціальної пере-
вірки залучаються спеціально упов-
новажені суб’єкти у сфері протидії 
корупції, а в разі потреби — інші 
центральні органи виконавчої влади. 

2. Спеціальній перевірці підляга-
ють відомості про особу, яка претен-
дує на зайняття посади, зазначеної в 
пункті 1 частини першої статті 4 цьо-
го Закону (крім кандидатів на пост 
Президента України, кандидатів у на-
родні депутати України, кандидатів у 
депутати Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, місцевих рад та на 
посади сільських, селищних, міських 
голів), зокрема щодо: 

1) притягнення особи до кри-
мінальної відповідальності, в тому 
числі за корупційні правопорушен-
ня, наявності судимості, ї ї зняття, 
погашення; 

2) факту, що особа піддана, під-
давалася раніше адміністративним 
стягненням за корупційні правопо-
рушення; 

3) достовірності відомостей, за-
значених у декларації про майно, 
доходи, витрати і зобов’язання фі-
нансового характеру; 

4) наявності в особи корпоратив-
них прав; 

5) стану здоров’я, освіти, наявнос-
ті наукового ступеня, вченого звання, 
підвищення кваліфікації. 

3. Спеціальна перевірка прово-
диться у п’ятнадцятиденний строк 
за письмовою згодою особи, яка пре-
тендує на зайняття посади. 

У разі ненадання особою такої 
згоди питання щодо призначення її 
на посаду не розглядається. 

У разі встановлення за результа-
тами спеціальної перевірки факту 
подання претендентом на посаду 
неправдивих відомостей про себе 
посадова особа (орган), яка (який) 
здійснює призначення (обрання) на 
цю посаду, відмовляє претенденту 
у призначенні (обранні) на посаду, 
а також протягом трьох робочих 
днів повідомляє про виявлений 
факт правоохоронні органи для ре-
агування в установленому законом 
порядку, крім випадків, визначених 
законом. 

Рішення про відмову у призна-
ченні (обранні) на посаду з підстави, 
зазначеної в абзаці третьому цієї час-
тини, може бути оскаржено до суду. 

Порядок організації проведення 
спеціальної перевірки затверджуєть-
ся Президентом України. 

4. Для проведення спеціальної 
перевірки особа, яка претендує на 
зайняття посади, подає до відповід-
ного органу: 

1) письмову згоду на проведення 
спеціальної перевірки; 

2) автобіографію; 
3) копію документа, який посвід-

чує особу; 

4) декларацію про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за минулий рік за формою, 
що додається до цього Закону; 

5) копії документів про освіту, 
вчені звання та наукові ступені; 

6) медичн у довідк у про ста н 
здоров’я за формою, затвердженою 
Міністерством охорони здоров’я 
України; 

7) копі ю ві йськового к витка 
( д л я  в і йс ьков о с л у жб овц і в  аб о 
військовозобов’язаних); 

8) довідку про допуск до держав-
ної таємниці (у разі його наявності). 

5. Після одержання письмової зго-
ди особи, яка претендує на зайняття 
посади, на проведення спеціальної 
перевірки орган, на посаду в якому 
претендує особа, не пізніше наступ-
ного дня надсилає до відповідних 
органів державної влади, до компе-
тенції яких належить проведення 
спеціальної перевірки відомостей, 
передбачених у частині другій цієї 
статті, запит про перевірку відомос-
тей щодо особи, яка претендує на 
зайняття відповідної посади. 

Запит підписує керівник органу, 
на посаду в якому претендує особа, 
а в разі його відсутності — особа, 
яка виконує обов’язки керівника, 
або один з його заступників відпо-
відно до розподілу функціональних 
обов’язків. 

До запиту додаються копії доку-
ментів, зазначених у частині четвер-
тій цієї статті. 

6. Інформація про результати 
спеціальної перевірки, підписана 
керівником органу, що здійснював 
перевірку, а в разі його відсутності — 
особою, яка виконує його обов’язки, 
або заступником керівника органу 
відповідно до розподілу функціо-
нальних обов’язків, подається до 
органу, який надіслав відповідний 
запит, у семиденний строк з дати 
надходження запиту. 

Орган, на посаду в якому пре-
тендує особа, на підставі одержаної 
інформації готує довідку про резуль-
тати спеціальної перевірки. 

Особи, щодо яких проведена спе-
ціальна перевірка, мають право на 
ознайомлення з довідкою про резуль-
тати спеціальної перевірки та в разі 
незгоди з результатами перевірки мо-
жуть подавати зазначеним органам 
свої зауваження у письмовій формі. 

7. Інформація про результати 
спеціальної перевірки та документи 
щодо її проведення є конфіденційни-
ми, якщо вони не містять відомостей, 
що становлять державну таємницю. 
Такі документи зберігаються в по-
рядку, встановленому відповідно до 
закону. 

Стаття 12. Фінансовий контроль

(Стаття 12 набирає чинності з 
1 січня 2012 року — див. п.1 розділу 
VIII «Прикінцеві та перехідні поло-
ження» цього Закону) 

1. Особи, зазначені у пункті 1, під-
пункті «а» пункту 2 частини першої 
статті 4 цього Закону, зобов’язані 
щорічно до 1 квітня подавати за 
місцем роботи (служби) деклара-
цію про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру 
за минулий рік за формою, що дода-
ється до цього Закону. 

Особи, які не мали можливості 
подати до 1 квітня за місцем робо-
ти (служби) декларацію про май-
но, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру за минулий 
рік через перебування у відпустці 
у зв’язку з вагітністю та пологами 
або для догляду за дитиною, через 
тимчасову непрацездатність, пере-
бування за межами України, під 
вартою, подають таку декларацію 
за звітний рік до 31 грудня. Особи, 
які не подали декларацію про май-
но, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру за минулий 
рік із зазначених причин і звіль-
н яються з  цього м ісц я роботи, 
зобов’язані подати таку декларацію 
до розірвання трудового договору. 

2. Відомості, зазначені у декла-
рації про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру 
за минулий рік Президента України, 
Голови Верховної Ради України, на-
родних депутатів України, Прем’єр-
міністра України, членів Кабінету 
Міністрів України, Голови та суддів 
Конституційного Суду України, Го-
лови та суддів Верховного Суду Укра-
їни, голів та суддів вищих спеціалі-
зованих судів України, Генерального 
прокурора України та його заступ-
ників, Голови Національного банку 
України, Голови Рахункової палати, 
Голови та членів Вищої ради юсти-
ції, членів Центральної виборчої 

комісії, Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини, Голо-
ви та членів Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України, керівників 
інших органів державної влади та 
їх заступників, членів колегіальних 
органів державної влади (комісій, 
рад), керівників органів місцевого 
самоврядування та їх заступників, 
підлягають оприлюдненню протя-
гом 30 днів з дня їх подання шляхом 
опублікування в офіційних друко-
ваних виданнях відповідних органів 
державної влади та органів місцевого 
самоврядування. 

3. У разі відкриття особою, за-
значеною в пункті 1 та підпункті 
«а» пункту 2 частини першої статті 
4 цього Закону, валютного рахунка 
в установі банку-нерезидента вона 
зобов’язана в десятиденний строк 
письмово повідомити про це орган 
державної податкової служби за 
місцем проживання із зазначенням 
номера рахунка і місцезнаходження 
банку-нерезидента. 

4. Порядок зберігання документів 
і використання відомостей, зазначе-
них у декларації про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового 
характеру, та відомостей, передба-
чених частиною третьою цієї статті, 
затверджується Кабінетом Міністрів 
України відповідно до вимог, вста-
новлених законом. 

5. Особа, яка претендує на за-
йняття посади, зазначеної в пункті 
1 та підпункті «а» пункту 2 частини 
першої статті 4 цього Закону, до при-
значення або обрання на відповідну 
посаду подає в установленому зако-
ном порядку декларацію про майно, 
доходи, витрати і зобов’язання фі-
нансового характеру за минулий рік 
за формою, що додається до цього 
Закону. 

Стаття 13. Кодекси поведінки 

1. Загальні вимоги до поведінки 
осіб, зазначених у пункті 1 частини 
першої статті 4 цього Закону, якими 
вони зобов’язані керуватися під час 
виконання своїх службових повно-
важень, підстави та порядок при-
тягнення до відповідальності за по-
рушення цих вимог установлюються 
законом. 

2. Законами та іншими норматив-
но-правовими актами, що визнача-
ють організацію і порядок діяльності 
органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, надан-
ня окремих видів державних послуг 
або порядок діяльності категорій 
осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави, місцевого само-
врядування, можуть установлювати-
ся спеціальні вимоги щодо поведінки 
таких осіб. 

3. Держава сприяє закріпленню 
норм професійної етики та інших 
вимог щодо здійснення окремих ви-
дів діяльності в кодексах поведінки 
підприємців, представників відпо-
відних професій. 

Стаття 14. Урегулювання 
конфлікту інтересів 

1. Особи, зазначені у пункті 1 та 
підпунктах «а», «б» пункту 2 час-
тини першої статті 4 цього Закону, 
зобов’язані: 

1) уживати заходів щодо недопу-
щення будь-якої можливості виник-
нення конфлікту інтересів; 

2) повідомляти невідкладно без-
посереднього керівника про наяв-
ність конфлікту інтересів. 

2 .  За кони та і нші норматив-
но-правові акти, що визначають 
повноваження органів державної 
влади, органів місцевого самовря-
дування, порядок надання окре-
ми х видів держа вни х посл у г та 
провадження інших видів діяль-
ності, пов’язаних із виконанням 
функцій держави, місцевого само-
вряд у вання, мають передбачати 
порядок та шляхи врегулювання 
конфлікту інтересів. 

Стаття 15. Антикорупційна 
експертиза проектів 
нормативно-правових актів 

1. З метою виявлення у проектах 
нормативно-правових актів норм, що 
можуть сприяти вчиненню коруп-
ційних правопорушень, розроблення 
рекомендацій стосовно їх усунення 
Міністерство юстиції України про-
водить антикорупційну експерти-
зу проектів нормативно-правових 
актів. 

Порядок і методологія проведен-
ня антикорупційної експертизи про-

ектів нормативно-правових актів та 
порядок оприлюднення її результатів 
визначаються Міністерством юстиції 
України. 

Результати антикорупційної екс-
пертизи підлягають обов’язковому 
розгляду під час прийняття рішення 
щодо видання (прийняття) відповід-
ного нормативно-правового акта. 

2. Обов’язковій антикорупційній 
експертизі підлягають проекти зако-
нів України, актів Президента Укра-
їни, інших нормативно-правових 
актів, що розробляються Кабінетом 
Міністрів України, міністерствами, 
іншими центральними органами ви-
конавчої влади. 

3. За ініціативою фізичних осіб, 
об’єднань громадян, юридичних 
осіб може проводитися громадська 
антикорупційна експертиза проектів 
нормативно-правових актів. 

Проведення громадської антико-
рупційної експертизи проектів нор-
мативно-правових актів та оприлюд-
нення її результатів здійснюються за 
рахунок відповідних фізичних осіб, 
об’єднань громадян, юридичних осіб 
або інших джерел, не заборонених 
законодавством. 

Стаття 16. Вимоги 
щодо прозорості інформації 

1. Особам, зазначеним у пунктах 
1—3 частини першої статті 4 цього 
Закону, забороняється: 

1) відмовляти фізичним або юри-
дичним особам в інформації, надан-
ня якої цим фізичним або юридич-
ним особам передбачено законом; 

2) надавати несвоєчасно, недо-
стовірну чи не в повному обсязі 
інформацію, яка підлягає наданню 
відповідно до закону. 

2 . Не може бу ти віднесена до 
інформації з обмеженим доступом 
інформація про: 

1) розміри, види благодійної та 
іншої допомоги, що надається фі-
зичним та юридичним особам чи 
одержується від них особами, зазна-
ченими в пункті 1 частини першої 
статті 4 цього Закону; 

2) розміри, види оплати праці 
осіб, зазначених у пункті 1 частини 
першої статті 4 цього Закону, а також 
одержані цими особами за правочи-
нами, які підлягають обов’язковій 
державній реєстрації, дарунки (по-
жертви). 

Стаття 17. Заборона на одержання 
послуг і майна органами 
державної влади та органами 
місцевого самоврядування 

1. Органам державної влади, ор-
ганам місцевого самоврядування 
забороняється одержувати від фі-
зичних, юридичних осіб безоплатно 
послуги та майно, крім випадків, 
передбачених законами або чинними 
міжнародними договорами України. 

Розділ III 
УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ 

В ЗАХОДАХ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ 
І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 

Стаття 18. Участь громадськості 
в заходах щодо запобігання 
і протидії корупції 

1. Об’єднання громадян, їх члени 
або уповноважені представники, а 
також окремі громадяни в діяль-

ності щодо запобігання, виявлення 
і протидії корупційним правопо-
рушенням (крім випадків, коли це 
віднесено законом до виключної ком-
петенції спеціально уповноважених 
суб’єктів у сфері протидії корупції) 
мають право: 

1) повідомляти про виявлені фак-
ти вчинення корупційних правопо-
рушень спеціально уповноваженим 
суб’єктам у сфері протидії корупції, 
іншим органам, зазначеним у статті 5 
цього Закону, керівництву та ко-
лективу підприємства, установи чи 
організації, в яких були вчинені ці 
правопорушення, а також громад-
ськості; 

2) запитувати та одержувати від 
органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування в обсягах 
та порядку, не заборонених законом, 
інформацію про діяльність щодо за-
побігання і протидії корупції; 

3) проводити, замовляти прове-
дення громадської антикорупційної 
експертизи проектів нормативно-
правових актів, подавати за резуль-
татами експертизи пропозиції до від-
повідних органів державної влади; 

4) брати участь у парламентських 
слуханнях та інших заходах з питань 
запобігання і протидії корупції; 

5) вносити пропозиції суб’єктам 
права законодавчої ініціативи щодо 
вдосконалення законодавчого регу-
лювання відносин, що виникають 
у сфері запобігання і протидії ко-
рупції; 

6) проводити, замовляти прове-
дення досліджень, у тому числі на-
укових, соціологічних тощо, з питань 
запобігання і протидії корупції; 

7) проводити заходи щодо інфор-
мування населення з питань запобі-
гання і протидії корупції; 

8)  зд і йснюват и г рома дськ ий 
контроль за виконанням законів 
у сфері запобігання і протидії ко-
рупції, з використанням при цьому 
таких форм контролю, які не супе-
речать законодавству. 

2. Об’єднанню громадян, фізич-
ній, юридичній особі не може бути 
відмовлено в наданні доступу до 
інформації стосовно компетенції 
суб’єктів, які здійснюють заходи 
щодо запобігання і протидії ко-
рупції, а також стосовно основних 
напрямів їх діяльності. Така інфор-
мація надається в порядку, встанов-
леному законом. 

3. Законопроекти та проекти ін-
ших нормативно-правових актів, що 
передбачають надання пільг, переваг 
окремим суб’єктам господарювання, 
а також делегування повноважень 
органів виконавчої влади або органів 
місцевого самоврядування, з метою 
їх громадського обговорення роз-
міщуються на офіційних веб-сайтах 
органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування невід-
кладно, але не пізніше дня, наступ-
ного за днем їх внесення належним 
суб’єктом до відповідного органу 
державної влади чи органу місцевого 
самоврядування. 

4. Органи державної влади та ор-
гани місцевого самоврядування уза-
гальнюють результати громадського 
обговорення законопроектів та про-
ектів інших нормативно-правових 
актів, передбачених частиною тре-
тьою цієї статті, та оприлюднюють їх 
у засобах масової інформації. 

Стаття 19. Інформування 
громадськості про заходи 
щодо запобігання і протидії 
корупції 

1.  Спец іа л ьно у повнова жен і 
суб’єкти у сфері протидії коруп-
ції зобов’язані щороку не пізніше 
10 лютого оприлюднювати інформа-
цію про вжиті заходи щодо протидії 
корупції та про осіб, притягнутих до 
відповідальності за вчинення коруп-
ційних правопорушень. 

2. Спеціально уповноважений 
орган з питань антикорупційної по-
літики щороку не пізніше 15 квітня 
готує та оприлюднює у визначеному 
Кабінетом Міністрів України поряд-
ку звіт про результати проведення 
заходів щодо запобігання і протидії 
корупції. 

У звіті мають відображатися такі 
відомості: 

1) статистичні дані про резуль-
тати діяльності спеціально уповно-
важених суб’єктів у сфері протидії 
корупції з обов’язковим зазначенням 
таких даних: 

а) кількість осіб, щодо яких вине-
сено постанови про притягнення як 
обвинуваченого та складено прото-
коли про вчинення адміністративних 
корупційних правопорушень; 

б) кількість осіб, щодо яких на-
брав законної сили обвинувальний 
вирок суду та на яких накладено 
адміністративне стягнення за коруп-
ційне правопорушення; 

в) відомості окремо за категорія-
ми осіб, зазначених у частині першій 
статті 4 цього Закону, і за видами 
відповідальності за корупційні пра-
вопорушення; 

г) відомості про розмір завданих 
корупційними правопорушеннями 
збитків, стан та обсяги їх відшко-
дування; 

2) узагальнені результати анти-
корупційної експертизи проектів 
нормативно-правових актів; 

3) інформація про результати ви-
конання органами державної влади 
заходів щодо запобігання та протидії 
корупції, у тому числі в рамках між-
народного співробітництва; 

4) результати соціологічних до-
сліджень, що проводяться держав-

Особи, зазначені у пункті 1 та підпунктах «а», «б» 
пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, 
можуть приймати дарунки, 
які відповідають загальновизнаним уявленням 
про гостинність, та пожертви, крім випадків, 
передбачених частиною першою цієї статті, 
якщо вартість таких дарунків (пожертв) 
не перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної 
плати, встановленої на день прийняття дарунка.

Спеціальна перевірка проводиться 
у п’ятнадцятиденний строк за 
письмовою згодою особи, яка 
претендує на зайняття посади. 
У разі ненадання особою такої 
згоди питання щодо призначення 
її на посаду не розглядається. 
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ними та недержавними науково-
дослідними установами, з питань 
поширення корупції; 

5) інформація про стан реалізації 
визначеної Президентом України ан-
тикорупційної стратегії. 

Стаття 20. Державний захист 
осіб, які надають допомогу 
в запобіганні і протидії корупції 

1. Особи, які надають допомогу 
в запобіганні і протидії корупції, 
перебувають під захистом держави. 
Держава забезпечує здійснення пра-
воохоронними органами правових, 
організаційно-технічних та інших 
заходів, спрямованих на захист від 
протиправних посягань на життя, 
здоров’я, житло та інше майно осіб, 
які надають допомогу в запобіганні і 
протидії корупції, а також близьких 
їм осіб. 

2. Державний захист осіб, які 
надають допомогу в запобіганні і 
протидії корупції, здійснюється 
відповідно до Закону України «Про 
забезпечення безпеки осіб, які бе-
руть участь у кримінальному судо-
чинстві». 

Розділ IV 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

ЗА КОРУПЦІЙНІ 
ПРАВОПОРУШЕННЯ 

Стаття 21. Види відповідальності 
за корупційні правопорушення 

1.  За вч и ненн я кору п ц і й н и х 
правопорушень особи, зазначені 
в частині першій статті 4 цього 

Закону, притягаються до кримі-
нальної, адміністративної, цивіль-
но-п ра вової  та д исцип л і нарної 
відповідальності в установленому 
законом порядку. 

2. Відомості про осіб, яких при-
тягнуто до відповідальності за вчи-
нення корупційних правопорушень, 
у триденний строк з дня набрання 
відповідним рішенням суду закон-
ної сили, притягнення до цивільно-
правової відповідальності, накла-
дення дисциплінарного стягнення 
заносяться до Єдиного державного 
реєстру осіб, які вчинили корупцій-
ні правопорушення, що формується 
та ведеться Міністерством юстиції 
України. Положення про Єдиний 
державний реєстр осіб, які вчинили 
корупційні правопорушення, поря-
док формування та ведення цього ре-
єстру затверджується Міністерством 
юстиції України. 

Стаття 22. Особливості звільнення 
з роботи осіб, які вчинили 
корупційні правопорушення 

1. Особа, щодо якої винесено 
постанову про притягнення як об-
винуваченої у вчиненні злочину у 
сфері службової діяльності, підля-
гає відстороненню від виконання 
повноважень на посаді в порядку, 
визначеному законом, до розгляду 

справи судом, якщо інше не перед-
бачено Конституцією і законами 
України. 

Особа, щодо якої складено прото-
кол про адміністративне корупційне 
правопорушення, якщо інше не пе-
редбачено Конституцією і законами 
України, може бути відсторонена від 
виконання службових повноважень 
за рішенням керівника органу (уста-
нови, підприємства, організації), в 
якому вона працює, до закінчення 
розгляду справи судом. 

У разі закриття провадження у 
справі про адміністративне коруп-
ційне правопорушення у зв’язку з 
відсутністю події або складу адмі-
ністративного правопорушення від-
стороненій від виконання службових 
повноважень особі відшкодовується 
середній заробіток за час вимушено-
го прогулу, пов’язаного з таким від-
стороненням. 

2. Дострокове припинення повно-
важень особи на виборній посаді, 
припинення повноважень посадової 
особи на посаді, звільнення, що здій-
снюється за рішенням Президента 
України, Верховної Ради України, Ка-
бінету Міністрів України, звільнення 
військової посадової особи з військо-
вої служби у зв’язку з притягненням 
до відповідальності за корупційне 
правопорушення, а також відсто-
ронення такої особи від виконання 
службових повноважень у випадках, 
передбачених частиною першою цієї 
статті, здійснюється з урахуванням 
особливостей, визначених Конститу-
цією і законами України. 

Інші особи, яких притягнуто до 
кримінальної або адміністративної 

відповідальності за корупційні пра-
вопорушення, пов’язані з порушен-
ням обмежень, передбачених цим 
Законом, підлягають звільненню з 
відповідних посад у триденний строк 
з дня отримання органом державної 
влади, органом місцевого самовря-
дування, підприємством, установою, 
організацією копії відповідного су-
дового рішення, яке набрало закон-
ної сили, якщо інше не передбачено 
законом. 

3. Про звільнення особи з посади 
у зв’язку з притягненням до відпові-
дальності за корупційне правопору-
шення, пов’язане з порушенням об-
межень, передбачених цим Законом, 
керівник органу державної влади, 
органу місцевого самоврядування, 
підприємства, установи, органі-
зації у триденний строк письмово 
повідомляє суд, який постановив 
обвинувальний вирок або прийняв 
постанову про накладення адміні-
стративного стягнення за корупцій-
не правопорушення, та спеціально 
уповноважений центральний орган 
виконавчої влади з питань держав-
ної служби. Порядок інформування 
спеціально уповноваженого цен-
трального органу виконавчої вла-
ди з питань державної служби про 
осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого са-
моврядування, які звільнені у зв’язку 

з притягненням до відповідальності 
за кору пційне правопору шення, 
встановлюється Кабінетом Міністрів 
України. 

4. З метою виявлення причин та 
умов, що сприяли вчиненню коруп-
ційного правопорушення або неви-
конанню вимог цього Закону, за по-
данням спеціально уповноваженого 
суб’єкта у сфері протидії корупції 
за рішенням керівника органу, в 
якому працює особа, яка вчинила 
таке правопорушення, проводиться 
службове розслідування в порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів 
України. 

5. Обмеження щодо заборони 
особі, звільненій з посади у зв’язку 
з притягненням до відповідальнос-
ті за корупційне правопорушення, 
займатися діяльністю, пов’язаною з 
виконанням функцій держави, міс-
цевого самоврядування, або такою, 
що прирівнюється до цієї діяльності, 
встановлюється виключно за вмоти-
вованим рішенням суду, якщо інше 
не передбачено законом. 

Розділ V 
УСУНЕННЯ НАСЛІДКІВ 

КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 

Стаття 23. Відшкодування збитків, 
шкоди, завданих державі 
внаслідок вчинення 
корупційного правопорушення 

1. Збитки, шкода, завдані державі 
внаслідок вчинення корупційного 
правопорушення, підлягають від-
шкодуванню в установленому зако-
ном порядку. 

Стаття 24. Незаконні 
нормативно-правові акти 
та правочини 

1. Нормативно-пра вові а кти, 
рішення, видані (прийняті) вна-
сл і док вч и нен н я кору п ц і й ног о 
п ра вопору шен н я,  мож у т ь бу т и 
скасовані органом або посадовою 
особою, уповноваженою на при-
йняття чи скасування відповідних 
актів, рішень, або визнані неза-
конними в судовому порядку за 
заявою заінтересованої фізичної 
особи, об’єднання громадян, юри-
дичної особи, прокурора, органу 
державної влади, органу місцевого 
самоврядування. 

2. Правочин, укладений внаслі-
док корупційного правопорушення, 
є нікчемним. 

Стаття 25. Відновлення прав 
і законних інтересів 
та відшкодування збитків, 
шкоди, завданих фізичним 
та юридичним особам внаслідок 
вчинення корупційного 
правопорушення 

1. Фізичні та юридичні особи, 
права яких порушено внаслідок вчи-
нення корупційного правопорушен-
ня і яким завдано моральної або май-
нової шкоди, збитків, мають право 

на відновлення прав, відшкодування 
збитків, шкоди в установленому за-
коном порядку. 

2. Збитки, шкода, завдані фізич-
ній або юридичній особі внаслідок 
незаконних рішень, дій або безді-
яльності суб’єкта, який здійснює 
заходи щодо запобігання і протидії 
корупції, відшкодовуються з Дер-
жавного бюджету України в уста-
новленому законом порядку. Дер-
жава, Автономна Республіка Крим, 
орган місцевого самоврядування, 
які відшкодували збитки, шкоду, 
завдану незаконним рішенням, ді-
ями або бездіяльністю суб’єкта, що 
здійснює заходи щодо запобігання 
та протидії корупції, мають право 
зворотної вимоги (регресу) до осо-
би, яка завдала збитків, шкоди, у 
розмірі виплаченого відшкодуван-
ня (крім відшкодування виплат, 
пов’язаних із трудовими відноси-
нами, відшкодуванням моральної 
шкоди). 

Стаття 26. Вилучення незаконно 
одержаного майна 

1. Кошти та інше майно, одержані 
внаслідок вчинення корупційного 
правопорушення, підлягають кон-
фіскації за рішенням суду в установ-
леному законом порядку, а кошти у 
встановленому судом розмірі вар-
тості незаконно одержаних послуг 
чи пільг — стягненню на користь 
держави. 

Розділ VI 
КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД 

ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАКОНІВ 
У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ 
І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 

Стаття 27. Контроль 
у сфері запобігання і протидії 
корупції

1. Верховна Рада України здій-
снює парламентський контроль у 
сфері запобігання і протидії корупції 
в межах, визначених Конституці-
єю України. Інші органи державної 
влади здійснюють контроль у сфері 
запобігання та протидії корупції у 
межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією і закона-
ми України. 

Стаття 28. Громадський контроль 
за виконанням законів у сфері 
запобігання і протидії корупції 

1. Громадський контроль за вико-
нанням законів у сфері запобігання 
і протидії корупції здійснюється на 
підставі та в порядку, визначеному 
законом. 

Стаття 29. Прокурорський нагляд

 1. Нагляд за додержанням законів 
у сфері запобігання і протидії коруп-
ції здійснюється Генеральним проку-
рором України та підпорядкованими 
йому прокурорами. 

Розділ VII 
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

Стаття 30. Міжнародне 
співробітництво у сфері 
запобігання і протидії корупції 

1. Україна відповідно до укла-
дених нею міжнародних договорів 
здійснює співробітництво у сфері 
запобігання і протидії корупції з 
іноземними державами, міжнарод-
ними організаціями, які здійснюють 
заходи щодо запобігання і протидії 
корупції. 

2 . Міжнародна правова допо-
мога та інші види міжнародного 
співробітництва у справах про ко-
рупційні правопорушення здійсню-
ються компетентними органами 
відповідно до законодавства та між-
народних договорів України, згоду 

на обов'язковість яких надано Верхо-
вною Радою України. 

Стаття 31. Міжнародні договори 
України у сфері запобігання 
і  протидії корупції 

1. У разі якщо міжнародними 
договорами України, згоду на 
обов'язковість яких надано Верхо-
вною Радою України, встановлено 
інші правила, ніж ті, що передбаче-
ні законодавством про запобігання 
і протидію корупції, застосовують-
ся правила міжнародних договорів. 

Стаття 32. Міжнародний обмін 
інформацією у сфері запобігання 
і протидії корупції 

1. Компетентні органи України 
можуть надавати відповідним орга-
нам іноземних держав та одержувати 
від них інформацію, у тому числі з 
обмеженим доступом, з питань за-
побігання і протидії корупції з до-
держанням вимог законодавства та 
міжнародних договорів України, 
згоду на обов’язковість яких надано 
Верховною Радою України. 

2 .  На да нн я орг а на м і нозем-
них держав інформації з питань, 
пов’язаних з запобіганням і проти-
дією корупції, можливе лише в разі, 
якщо ці органи та відповідний ком-
петентний орган України можуть 
установити такий режим доступу 
до інформації, який унеможливлює 
розкриття інформації для інших ці-
лей чи її розголошення у будь-який 
спосіб, у тому числі шляхом несанк-
ціонованого доступу. 

Стаття 33. Заходи 
щодо повернення в Україну 
коштів та іншого майна, 
одержаних внаслідок корупційних 
правопорушень, і розпоряджання 
вилученими коштами та іншим 
майном, одержаними внаслідок 
корупційних правопорушень 

1.  Ук р а ї н а  з д і йс н ю є  з а х од и 
щодо повернення в Укра їн у ко-
штів та іншого майна, одержаних 
внаслідок корупційних правопо-
рушень, і розпоряджається цими 
коштами та іншим майном відпо-
відно до законодавства та міжна-
родних договорів України, згоду 
на  о б ов’я зковіс т ь  я к и х на д а но 
Верховною Радою України. 

Розділ VIII 
ПРИКІНЦЕВІ 

ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності з 
1 липня 2011 року, крім статей 11 і 12, 
які набирають чинності з 1 с ічня 
2012 року. 

2. У декларації про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за 2011 рік відомості про 
витрати надаються з дня набрання 
чинності цим Законом. 

3. Кабінету Міністрів України у 
тримісячний строк з дня набрання 
чинності цим Законом: 

внести на розгляд Верховної Ради 
України пропозиції щодо приведен-
ня законодавчих актів у відповід-
ність із цим Законом; 

забезпечити прийняття норма-
тивно-правових актів, передбачених 
цим Законом; 

привести свої нормативно-пра-
вові акти у відповідність із цим 
Законом; 

забезпечити приведення у відповід-
ність із цим Законом нормативно-пра-
вових актів міністерств та інших цен-
тральних органів виконавчої влади. �

Президент України 
В.ЯНУКОВИЧ 

м.Київ, 
7 квітня 2011 року 
№3206-VI

Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії 
корупції, перебувають під захистом держави. 
Держава забезпечує здійснення правоохоронними 
органами правових, організаційно-технічних 
та інших заходів, спрямованих на захист 
від протиправних посягань на життя, здоров’я, 
житло та інше майно осіб, 
які надають допомогу в запобіганні і протидії 
корупції, а також близьких їм осіб. 

СВІТЛИНА НА ПАМ’ЯТЬ

Замовте
своє фото
Якщо ви хочете придбати фотографії, 
опубліковані в рубриках «Момент істини», 
«Обличчя правосуддя» або на інших 
сторінках газети, а також замовити підбір 
фотографій з редакційного архіву, вам 
достатньо передзвонити по телефону 
(044) 537-34-33 (багатоканальний) і 
передати своє замовлення, вказавши 
номери «ЗіБ», в яких були опубліковані 
знімки.

Ціна одного фотознімка 
(13×18 см):

для фізичних осіб —  44,90 грн.,
для юридичних осіб —  59,90 грн.,
для суддів — 29,90 грн.

Для клієнтів, які купують
3 і більше  фотознімків, — 
знижка 20%. 
Кожне 10-е фото 
в електронному вигляді — 1 грн.
 
Фотографії висилаються поштою 
протягом 5 днів після оплати або 
електронною поштою.

РОЗДРІБ

«ЗіБ» —
у продажу!
Запитуйте наш тижневик  
у кіосках «Союздруку»

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

Кіоски, де реалізується
«Закон і Бізнес»:

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

61018
ПЕРЕДПЛАТА

Аби завжди бути поінформованими, 
залишайтеся з нами!

УВАГА!  ПЕРЕДПЛАТА НАШОГО ВИДАННЯ  НА 5 МІСЯЦІВ ТРИВАТИМЕ  ДО 6 ЛИПНЯ!

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

ПЕРЕДПЛАТНИЙ 
IНДЕКС 

ТІЛЬКИ В «ЗіБ»:
— судова практика Конституційного, 

Верховного та вищих спеціалізованих 
судів, роз’яснення, узагальнення, 
прецедентні рішення;

— звіти про засідання Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів та 
Вищої ради юстиції;

— інформація про перебіг засідань 
парламентських комітетів щодо 
питань судової реформи, обрання 
суддів безстроково;

— погляди суддів на проблеми 
судочинства, законодавчі новели тощо;

— новини міжнародного права, рішення 
Європейського суду з прав людини, 
зміни в законодавстві країн Старого 
світу.

МАКСИМУМ ІНФОРМАЦІЇ — 
МІНІМУМ ЦІНИ
Вартість передплати  газети
«Закон і Бізнес»  через редакцію
на 5 місяців 2011 року:
для суддів, працівників органів юстиції, 
народних депутатів — 195,00 грн.*;
для фізичних осіб — 325,00 грн.*;
для юридичних осіб — 445,00 грн.*.
* Без вартості послуг банку.

При оформленні передплати 
через редакцію та оплаті через 
відділення банків для зручності надайте 
касиру розрахунковий рахунок 
ТОВ «Редакція газети «Закон і Бізнес»: 
2600400002637.

НАЙКРАЩІ ЮРИСТИ 
ЧИТАЮТЬ «ЗІБ»! 

Щодо питань, пов’язаних
із прийманням передплати, 
неотриманням чи несвоєчасним  
отриманням видань, дзвоніть
по багатоканальному телефону:
(044) 537-34-33.
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Примітка. 1. Декларація заповнюється і по-
дається особами, зазначеними в п.1 і пп.«а» п.2 
ч.1 ст.4, та особами, зазначеними в абз.1 ч.1 ст.11 
Закону України «Про засади запобігання і проти-
дії корупції». При цьому особами, зазначеними в 
абз.1 ч.1 ст.11 цього закону, відомості щодо витрат 
(вкладів/внесків) у декларації не зазначаються.

2. Декларант заповнює декларацію власно-
ручно чорнильною або кульковою ручкою си-
нього або чорного кольору таким чином, що за-
безпечує вільне читання внесених відомостей.

3. У позиції 1 у разі, якщо декларантом у звіт-
ному році змінено прізвище, ім’я, по батькові, 
спочатку зазначається нове прізвище, ім’я, по 
батькові, а в дужках — попереднє прізвище, ім’я, 
по батькові.

Якщо декларант через свої релігійні переко-
нання відмовився від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків та по-
відомив про це відповідний орган державної по-
даткової інспекції і має про це відмітку в паспорті 
громадянина України, — у декларації зазначаються 
серія та номер паспорта громадянина України.

4. У позиції 2 зазначаються відомості щодо 
місця проживання із зазначенням адреси житла 
на кінець звітного року.

У разі якщо назва адміністративно-територіаль-
ної одиниці (адреса житла) зазнала у звітному році 
зміни, що не відображено в паспорті громадянина 
України — декларанта, зазначається також назва 
станом на дату заповнення декларації.

5. У позиції 3 зазначається займана декла-
рантом посада або посада, на яку претендує 
декларант.

6. У позиції 4 зазначаються відомості відпо-
відно до абз.9 ч.1 ст.1 Закону України «Про засади 
запобігання і протидії корупції». 

7. Відомості щодо реєстраційного номера 
облікової картки платника податків або серії 
та номера паспорта громадянина України, що 
зазначаються в позиціях 1 і 4, та щодо місцезна-
ходження об’єкта, що зазначаються в позиціях 2 
та 23—34, є інформацією з обмеженим доступом 
і не підлягають оприлюдненню. 

8. У разі відсутності окремих відомостей у 
відповідному полі ставиться прочерк.

9. Відомості щодо фінансових сум заокруглю-
ються до гривні.

10. У полі «перерахованого у гривні» у по-
зиціях 21—22 і полі «у тому числі за кордоном» 
у позиціях 45—64 зазначаються відомості за 
офіційним курсом гривні до відповідної іно-
земної валюти, установленим Національним 
банком України на день проведення фінансової 
операції.

11. Поле «сума витрат (грн.) на придбання у 
власність/оренду чи на інше право користуван-
ня» у позиціях 23—28, 35—39 і поле «усього» у 
позиціях 46, 48, 50, 56 та 59 заповнюється, якщо 
разова витрата (вклад/внесок) по кожній із за-
значених позицій у звітному році дорівнює або 
перевищує 150 тис. грн.

12. Достовірність внесених до декларації ві-
домостей засвідчується підписом декларанта та 
зазначенням дати її заповнення.

13. Бланки декларації виготовляються у 
визначеному Кабінетом Міністрів України по-
рядку. 

Засвідчую правильність зазначених у цій Декларації відомостей

Додаток до Закону України 
«Про засади запобігання

і протидії корупції» від 7 квітня 2011 року
№3206-VІ

ДЕКЛАРАЦІЯ 
про майно, доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру за 20 ……… рік

Розділ І. Загальні відомості 
1.   

(прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина України — 
декларанта) 

2. Місце 
проживання:   

   
   
   
 (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта) 
3. Посада:    
   
   
   
4. Члени сім’ї декларанта:   

 Ступінь зв’язку Прізвище, ініціали 
Реєстраційний номер облікової картки платника 
податків/ серія та номер паспорта громадянина 

України 
 

     
     
     
     
Розділ ІІ. Відомості про доходи 
 А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні  
    
 Сума одержаного (нарахованого) доходу  
 

Перелік доходів 
декларанта членів сім’ї  

5. 
Загальна сума сукупного доходу, гривні, у 
т.ч.:     

6. 

заробітна плата, інші виплати та 
винагороди, нараховані (виплачені) 
декларанту відповідно до умов трудового 
або цивільно-правового договору (крім 
виплат, зазначених у позиціях 7, 8) 

   
 

7. 

дохід від викладацької, наукової і творчої 
діяльності, медичної практики, 
інструкторської та суддівської практики із 
спорту  

   

   
   
   
 (назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи) 

8. 
авторська винагорода, інші доходи від 
реалізації майнових прав інтелектуальної 
власності 

   

9. дивіденди, проценти     
10. матеріальна допомога     
11. дарунки, призи, виграші    
12. допомога по безробіттю     
13. аліменти     
14. спадщина     

15. 

страхові виплати, страхові відшкодування, 
викупні суми та пенсійні виплати, що 
сплачені декларанту за договором 
страхування, недержавного пенсійного 
забезпечення та пенсійного вкладу  

   

16. дохід від відчуження рухомого та 
нерухомого майна     

17. дохід від провадження підприємницької та 
незалежної професійної діяльності     

18. дохід від відчуження цінних паперів та 
корпоративних прав     

19. дохід від передачі в оренду (строкове 
володіння та/або користування) майна     

20. 
інші види доходів (не зазначені у позиціях 
6—19)     

 
 Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом  
 Розмір доходу  
 

Назва країни 
в іноземній валюті перерахованого у гривні  

21.     
     
     
     
     
 В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта  
 Розмір доходу  
 

Назва країни 
в іноземній валюті перерахованого у гривні  

22.     
     
     
     
     

 
Розділ ІІІ. Відомості про нерухоме майно 

 А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта,  
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним  

Сума витрат (грн.) на 

 Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта 
(країна, адреса) 

Загальна 
площа (кв. м) придбання у 

власність 

оренду чи на інше 
право 
користування 

 

     23. Земельні ділянки  
     

       
     24. Житлові будинки  
     

       
     

25. Квартири  
     

       
     26. Садовий (дачний) 

будинок       
       

     27. Гаражі  
     

       
     
     28. Інше нерухоме 

майно  
     

 

 Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта 
 Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м)  

   29. Земельні ділянки  
   
   30. Житлові будинки  
   
   31. Квартири  
   
   32. Садовий (дачний) 

будинок     
   33. Гаражі  
   
   34. Інше нерухоме 

майно     

 Розділ ІV. Відомості про транспортні засоби  

 А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування 
декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування)  

Сума витрат (грн.) на 

 Перелік транспортних 
засобів 

Марка/модель (об’єм циліндрів 
двигуна, куб. см, потужність 
двигуна, кВт, довжина, см) 

Рік випуску придбання  
у власність 

оренду чи на інше 
право 
користування 

 

      35. Автомобілі легкові  
     
     36. Автомобілі вантажні 

(спеціальні)       
37. Водні засоби      
38. Повітряні судна       
39. Інші засоби       

 
 Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування 

членів сім’ї декларанта   

 Перелік транспортних 
засобів 

Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, 
потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску  

   40. Автомобілі легкові  
   
   41. Автомобілі вантажні 

(спеціальні)     
42. Водні засоби    
43. Повітряні судна     
44. Інші засоби     

 Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи  

 А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта, та 
витрати декларанта на придбання таких активів (грн.)  

 Перелік  Усього у тому числі за 
кордоном  

45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових 
установах, у т.ч.:     

46. вкладених у звітному році     
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т.ч.:    
48. придбаних у звітному році     

49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу 
товариства, підприємства, організації, у т.ч.:  

   

50. внесених у звітному році     

 Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї 
декларанта (грн.)  

 Перелік  Усього 
у тому числі за 
кордоном  

51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових 
установах     

52. Номінальна вартість цінних паперів    

53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу 
товариства, підприємства, організації    

     

 
Розділ VІ. Відомості про фінансові зобов’язання  
 А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн.)  

 Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за 
кордоном  

54. Добровільне страхування    
55. Недержавне пенсійне забезпечення    
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ—V майна    
57. Погашення основної суми позики (кредиту)    
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)    
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ—V витрати    
 Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн.)   

 Перелік фінансових зобов’язань Усього 
у тому числі за 
кордоном  

60. Добровільне страхування    
61. Недержавне пенсійне забезпечення    
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ—V майна    
63. Погашення основної суми позики (кредиту)    
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)    
    

 
      «  «  20  р. 

(підпис)  
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