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ЦIНА ДОГОВIРНА

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

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Ректор Академії адвокатури України, президент Спілки 
адвокатів України Тетяна ВАРФОЛОМЕЄВА: 

«Адвокатура, об’єднана в Національну 
палату, стане сильною, незалежною, 
професійною правозахисною інституцією»
ОЛЬГА КИРИЄНКО

Судово-правова реформа була 
покликана не тільки показати 
слабкі сторони вітчизняного 
законодавства, а й спробувати 
виправити їх. На сьогодні вдалося 
вдосконалити роботу лише 
представників третьої гілки влади, 
а ось адвокати тільки чекають на 
законодавчі новації. Наскільки 
розтягнеться процес «реконструкції» 
закону «Про адвокатуру», поки що не 
відомо. Проте вже тепер зрозуміло: 
у процесі реформування змінять і 
підходи до підготовки майбутніх 
правників. Чи стала юридична 
освіта якіснішою порівняно з 
минулими роками і чого варто 
чекати від нової редакції закону 
«Про адвокатуру»? Ці та інші 
запитання «ЗіБ» адресував ректорові 
Академії адвокатури України, 
президентові Спілки адвокатів 
України Тетяні ВАРФОЛОМЕЄВІЙ. 

«Наша академія входить 
до першої п’ятірки кращих 
юридичних вишів»

— Тетяно Вікторівно, Академія 
адвокатури України, яку ви очолюєте, 
цього року відсвяткувала ювілей, вона є 
«ровесницею» Конституції. Розкажіть, 
як виникла ідея створити заклад? 

— Ідея створення навчального за-
кладу, який би здійснював освітню і 
наукову діяльність у галузі адвокату-
ри, привабила і надихнула не тільки 
Спілку адвокатів України, а й керів-
ництво Київського національного 
університету ім. Т.Шевченка і була 
підтримана Спілкою ректорів вищих 
навчальних закладів України. Так на-
родився перший на терені колишньо-
го СРСР вищий навчальний заклад 

з підготовки висококваліфікованих 
кадрів правозахисного спрямуван-
ня — Інститут адвокатури при КНУ 
ім. Т.Шевченка, теперішня Академія 
адвокатури України. 

Між іншим, в одному із законо-
проектів про адвокатуру пропонува-
лося Академію адвокатури України 
визнати вищим навчальним закладом 
з підготовки та перепідготовки кадрів 
для адвокатури.

— Яка специфіка навчання в академії 
та що вдалося зробити за ці 15 років? 

— Академія готує, як і інші ВНЗ, фа-
хівців за напрямом «право», тобто юрис-
тів широкого профілю. Наші випускники 
працюють прокурорами, суддями, адво-
катами, нотаріусами, співробітниками 
правоохоронних органів, митниками, 

юристами міністерств і відомств, банків 
і великих підприємств, політиками, ви-
кладачами вузів тощо. 

З моменту заснування в академії роз-
роблена й успішно впроваджена унікаль-
на програма спеціальної адвокатської 
підготовки, яка надає широкі можли-
вості опанувати юридичну, зокрема й 
адвокатську, практичну діяльність, одер-
жати глибокі знання з іноземної мови, 
причому фахово зорієнтовані. Студенти 
вивчають спеціальні дисципліни — адво-
катологію, діловий етикет адвоката, так-
тику і методику захисту і представництва 
інтересів громадян, міжнародний захист 
прав людини та інші, котрі не виклада-
ються в жодному вузі України.
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АНОНСИ

НА НАЙВИЩОМУ РІВНІ

Дешева приманка
Співробітництво між Україною 
і Росією в газовій сфері стало ка-
менем спотикання міждержавних 
відносин. Росія наполегливо ви-
магає від України в цьому питанні 
поступитись. Україна ж уперто не 
здається. � СТОР. 2

ДОСЛІДЖЕННЯ

Науковець захисникові 
не порадник
Микола СІРИЙ: «Будь-яке рішен-
ня суду, в основі якого покладено 
громадську думку замість норми 
права, є незаконним». � СТОР. 4

ПРАКТИКА

Соціальні спори 
в пошуках істини
Адмінсуди намагаються виробити 
єдиний підхід до захисту пільгових 
категорій громадян. � СТОР. 7

НОВАЦІЇ

Ні дати, ні взяти
Кілька слів про права водіїв як запоруку 
доброзичливого ставлення до інспек-
тора ДАІ. � СТОР. 9

РОЗ’ЯСНЕННЯ

Тонка межа подарунка
Розрізнити подарунок та хабар до-
сить важко, тому питання отриман-
ня та передання подарунків публіч-
ними службовцями регулюється 
законодавчо. Де провели цю тонку 
межу вітчизняні парламентарі, по-
яснили фахівці Мін’юсту. � СТОР. 10

ЕТИКА

Статус вимагає 
порядності
Адвокат може бути суб’єктом спрос-
тування недостовірної інформації, 
навіть якщо представляв інтереси 
довірителів. � СТОР. 12

ЄДИНА СИСТЕМА

Землю введуть у межі 
та книги
Ділянки, право власності (користу-
вання) на які виникло до 2004 року, 
вважаються сформованими незалеж-
но від присвоєння їм кадастрового 
номера. � СТОР. 17

У НАСТУПНОМУ НОМЕРІ 

Про те, яких труднощів 
зазнала адмін’юстиція під час 
свого становлення і наскільки 
позитивними виявилися 
зміни, запроваджені 
під час реформування 
адмінсудочинства, читайте 
в ексклюзивному інтерв’ю 
з головою Ради суддів 
адміністративних судів 
Миколою КОБИЛЯНСЬКИМ.

ДО УВАГИ ЧИТАЧІВ!

Наступне число газети (№36) 
вийде друком згідно 
з графіком — 3 вересня.

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД 
УКРАЇНИ

Дорогі колеги!
Щиро вітаю вас із най-

більшим національним свя-
том — Днем незалежності 
України!

Прагнення до власної державності, 
незалежності й свободи завжди було 
притаманне нашому народові. Про 
це мріяло багато поколінь українців. 
І лише два десятиліття тому неза-
лежність без війни та кровопролиття 
було здобуто, а учасниками і свідками 
становлення незалежної України ста-
ли ми з вами. 

Двічі приємно, що наша система 
господарського судочинства є «ро-
весницею» державної незалежності. 
Одночасно з розвитком новоутворе-
ної, молодої країни відбувалось і наше 
становлення. 

У цей знаменний день бажаю, щоб 
успіх і впевненість супроводжували 
вас у всіх починаннях, щоб взаємо-
розуміння і злагода сприяли спря-
мованій на благо народу діяльності, 
щоб конкретними добрими справами 
міцніла й утверджувалась Україна!

Нехай щедра українська земля 
дарує вам сили та натхнення на здій-
снення найзаповітніших мрій та спо-
дівань, а всі ваші благородні вчинки 
хай будуть спрямовані на розквіт та 
зміцнення Вітчизни!

Хай Боже благословення завжди 
буде з вами і життєва нива з року в 
рік засівається зернами Віри, Надії та 
Любові! 

З повагою
Голова ВГС 
Віктор ТАТЬКОВ

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД УКРАЇНИ 

Шановні співвітчизники!
Від імені Вищого адмі-

ністративного суду, суд-
дівського корпусу адміні-
стративних судів України 
та особисто вітаю вас із нагоди свят-
кування 20-ї річниці незалежності 
України!

24 серпня 1991 року є для нас усіх 
знаменним днем, який став вершиною 
багатовікової боротьби українців за 
втілення мрії — жити в незалежній 
державі.

Переконаний, що найкращі тра-
диції українського державотворення 
і сьогодні продовжують сприяти роз-
витку загальнодержавної ідеї та духов-
ному оновленню нації, утвердженню 
патріотизму, надихають на добрі 
справи кожного громадянина задля 
розбудови України як демократичної, 
правової, економічно міцної та впли-
вової на міжнародній арені держави.

Тож нехай омріяна незалежність 
нашого народу продовжує утверджу-
ватись завдяки натхненній праці та 
незгасимій енергії вірних своїй Бать-
ківщині громадян, їхнім чистим по-
мислам та вірі у вільний і величний 
поступ України.

Миру, добра, щастя і здоров’я вам 
і вашим родинам на здійснення всіх 
життєвих задумів!

З повагою
Голова ВАС 
Олександр ПАСЕНЮК

ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД 
УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ 
І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ

Шановні колеги!
Щиро вітаю вас із нагоди 
20-ї річниці незалежності 
України.
20 років тому Україна втіли-
ла свої вікові демократичні прагнення 
до свободи, самостійності, націо-
нального відродження, економічного 
зростання й культурного піднесення. 
Ця знаменна дата навіки ввійшла в іс-
торію нашої держави та започаткувала 
новітню епоху в житті українського 
народу.
Нашому поколінню судилося стати 
безпосереднім учасником творення 
нової української нації. Упевнений у 
щасливому завтрашньому дні України, 
вірю, що разом ми здолаємо будь-які 
перешкоди на шляху зміцнення її не-
залежності.
Зичу всім нам здоров’я, добра, до-
статку, миру та стабільності. Нехай 
серця наповнюються гордістю за нашу 
державу, прагненням до єдності й по-
розуміння, а щоденна праця стане на-
дійною запорукою успіху.

З повагою
Голова ВСС
Леонід ФЕСЕНКО

УРОЧИСТОСТІ

Рух уперед за компасом історії.
Віктор ЯНУКОВИЧ: «Український народ достойно склав 
іспит на свободу і незалежність!»

Дорогі співвітчизники!

У ці серпневі дні ми святкуємо юві-
лей Української держави. Незалежній 
Україні — 20 років!

У серпні 1991 року стала реальніс-
тю вікова мрія українського народу. 
Крах соціалістичної системи, провал 
путчу ДКНС та розпад СРСР ще раз 
засвідчили, що жодна імперія чи тота-
літарна держава не спроможна втри-
мати енергію національного розвитку 
і протистояти прагненню до свободи.

За традицією, в ці святкові дні річ-
ниці незалежності ми ще і ще раз ана-

лізуємо пройдений шлях, як кажуть, 
звіряємо наш рух уперед за компасом 
історії. Адже саме в ці святкові дні 
кожен з нас має унікальну можливість 
відволіктися від буденності сьогоден-
ня і замислитися над десятиліттями 
як минулого, так і майбутнього.

Для України та її громадян ці два-
дцять років — не просто ювілейна 
дата. Це важлива віха в історії держа-
ви і суспільства, що пройшли горни-
ло перших випробувань на міцність. 
Сьогодні ми з упевненістю стверджує-
мо: український народ достойно склав 
іспит на свободу і незалежність!

Світ, в якому ми живемо, зміню-
ється з величезною швидкістю. Ще зо-
всім недавно за історичним виміром, 
якихось 25—30 років тому, світоустрій 
виглядав статичним і прогнозованим. 
Але поразка комуністичної системи, 
гостра конкуренція за ресурси розви-
тку і глобальна економічна криза, яка 
нині ще далека від завершення, наза-
вжди змінили старий порядок. Яким 
буде новий — без перебільшення, за-
лежить сьогодні від кожного народу, 
від кожної держави.
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Чи можна розцінювати надання 
Білорусі знижок на газ як 
приманку для України? 

МИХАЙЛО 
ПОГРЕБИНСЬКИЙ, 
політолог: 

— Так, це дійсно певний сигнал для україн-
ських переговорників. Росія хоче показати: 
якщо ви підете на поступки в управлінні 
трубою, ми підемо на поступки в ціні на 
газ. Росія чітко дає зрозуміти що без таких 
поступок сподіватися на зменшення ціни 
на газ Україні не варто. Для України це три-
вожний сигнал.
Зі свого боку Україна також шле сигнали — 
лякає Росію стокгольмським судом.

ВОЛОДИМИР ФЕСЕНКО, 
політолог: 

— Швидше за все, це оприлюднення того 
варіанта, який вони вважають прийнятним. 
Переговори фактично зайшли в глухий кут. 
Треба шукати якусь компромісну модель. 
Зараз вони показали своє бачення цієї 
моделі. Ця модель містить у собі прямі 
загрози для України. Однак точкою для від-
штовхування цей варіант може бути. Але 
якщо Росія думає, що ми тільки бачимо 
«скидку на газ» для Білорусі, то вона глибо-
ко помиляється.
Наш варіант — газовий консорціум. Комп-
роміс, я думаю, треба шукати між цими дво-
ма моделями. Російською та українською.

ВІТАЄМО!

ОЛЕКСІЙ ФЕДУН
24 серпня, 49 років

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

ОЛЕКСАНДР 
СКИБІНЕЦЬКИЙ
26 серпня, 64 роки

Голова підкомітету Комітету ВР з питань 
національної безпеки і оборони, пред-
ставник фракції БЮТ — «Батьківщина», 
народний депутат V та VI скликань.

ОЛЕКСАНДР 
ПЕКЛУШЕНКО
29 серпня, 57 років

Перший заступник голови Комітету ВР з 
питань фінансів, банківської діяльності, 
податкової та митної політики, заступник 
голови фракції Партії регіонів, народний 
депутат IV—VI скликань.

ВАДИМ 
ГРИВКОВСЬКИЙ
29 серпня, 44 роки

Член Комітету ВР з питань будівництва, 
містобудування і житлово-комунального 
господарства та регіональної політики, 
представник фракції Народної партії, на-
родний депутат VI скликання.

ВАЛЕРІЙ КОНОВАЛЮК
31 серпня, 45 років

Голова підкомітету Комітету ВР з питань 
охорони здоров’я, заступник голови 
фракції Партії регіонів, народний депутат 
III, IV, VI скликань.

ОЛЕКСАНДР КИРИЧОК
31 серпня, 45 років

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

ВІТАЛІЙ БОРТ
1 вересня, 39 років

Член Комітету ВР з питань аграрної полі-
тики та земельних відносин, представник 
фракції Партії регіонів, народний депутат 
V та VI скликань.

СЕРГІЙ ГЛАЗУНОВ
1 вересня, 53 роки

Секретар Комітету ВР з питань еколо-
гічної політики, природокористування 
та ліквідації наслідків Чорнобильської 
катастрофи, представник фракції Партії 
регіонів, народний депутат VI скликання.

ПОЛІТКУХНЯ

Об’єднання в реформуванні
ЛЕВ СЕМИШОЦЬКИЙ

Основний політичний сезон ще 
не розпочався, а вже в серпні 
відіграли дві увертюри, що 
обов’язково позначиться на 
осінньому репертуарі. Соціалісти 
з другої спроби повернули до 
керування партією Олександра 
Мороза, а Сергій Тігіпко, навпаки, 
попрощався із самостійною 
партійною кар’єрою.

Якщо рішення делегатів з’їзду СПУ 
все ж таки було прогнозованим, то ін-
формація про злиття «Сильної Укра-
їни» і Партії регіонів стала сенсацією. 
Експерти розійшлися в думках, що 
ж спонукало віце-прем’єра С.Тігіпка, 
котрий отримав у першому турі пре-
зидентських виборів 13% голосів, від-
мовитися від самостійної політичної 
кар’єри. 

З одного боку, показники 2010 р. 
начебто гарантували Сергію Леоні-
довичу з однодумцями входження до 
парламенту наступного скликання 
навіть у разі збільшення прохідного 
бар’єра. Крім того, «Сильна Україна» 
могла об’єднати довкола себе тих ви-
борців (перш за все молоде поколін-
ня), які з якоїсь причини не відчува-
ють симпатії до «регіоналів». Злиття 
«Сильної України» і ПР в одну партію 
залишає цю нішу вільною для інших 
політичних сил.

Як один з мотивів об’єднання в ЗМІ 
називалася навіть обіцяна С.Тігіпкові 

перспектива кар’єрного просування в 
Уряді — аж до найвищої посади. По-
літологи такий сценарій називають 
сумнівним, але повністю не спросто-
вують. На думку Володимира Фесенка, 
«можливо, йдеться про підвищення 
статусу С.Тігіпка не сьогодні, а завтра, 
причому завтра — це трохи віддалені-
ша перспектива, мабуть, 2012-й рік».

2012-й — це, поза сумнівом, після 
парламентських виборів. І ось тепер 
на них С.Тігіпко піде в одній запряжці 
з партією влади. Це експерти вважа-
ють цілком закономірним: не можна 
відповідати за реформи і водночас їх 

критикувати. Причому про це гово-
рили ще відтоді, як Сергія Леонідо-
вича запросили до нової урядової 
команди. 

Правда, політолог Михайло По-
гребинський вважає, що на об’єднання 
С.Тігіпка спонукало падіння рейтингу 
його партії, ймовірність того, що вона 
може не здолати прохідного бар’єра 
на парламентських виборах, а також 
небажання «йти проти партії влади». 
Тепер у «регіоналів» не залишилося 
реальних політичних конкурентів на 
сході й півдні України, але немає аль-
тернативи і для поміркованих вибор-

ців у західних і центральних областях. 
Це, на думку експерта, зіграє на руку 
перш за все Арсенію Яценюку, який 
слідує в рейтингу за С.Тігіпком. 

Хоча для того, щоб такий прогноз 
справдився, самому А.Яценюку необ-
хідно докласти принаймні якихось 
зусиль. Але лідер «Фронту змін», схо-
же, замахнувся на булаву лідера всієї 
опозиції, що унеможливлює переті-
кання до нього голосів поміркованого 
електорату.

З другого боку, експерти припус-
кають, що на найближчих парламент-
ських виборах Миколі Азарову буде за-
пропоновано звичнішу для нього роль 
«господарника». Відсутність харизми і 
консервативні погляди на політику як 
обтяжлива складова влади об’єктивно 
не дозволять Партії регіонів домогти-
ся успіху у виборчій кампанії по всій 
країні. Тому сьогодні для «регіоналів» 
важливо знайти рівноцінну заміну Ві-
ктору Януковичу (з його авторитетом і 
досвідом участі у виборчих перегонах), 
який не зможе очолити список «регіо-
налів» на виборах 2012 р.

Крім того, приклад С.Тігіпка дово-
дить іншим партіям те, що необхідно 
об’єднатися довкола реформ, оголоше-
них Президентом. І не в жовтні 2012-го, 
а вже сьогодні. Ті, хто вичікуватиме, 
ризикують через рік опинитися поза 
законодавчим життям країни. Тому 
відкриття чергової парламентської 
сесії обіцяє чимало нових (прогнозо-
ваних) сенсацій, які зможуть засвідчи-
ти наявність відцентрової тенденції в 
українському політикумі. �

РЕЗОНАНС

Лазаренко 
вдихне 
свободи
Колишнього Прем’єр-міністра 
України Павла Лазаренка буде 
звільнено з в’язниці в Сполучених 
Штатах 1 листопада 2012 р.

Як повідомив спеціаліст у зв’язках 
із громадськістю Федерального бюро 
тюрем США Кріс Бурке, 4 серпня 
П.Лазаренка переведуть із федераль-
ного виправної установи в Дубліні 
(штат Каліфорнія) до Terminal Island 
(також у Каліфорнії) — чоловічої ви-
правної установи зі зниженим рівнем 
безпеки.

Раніше П.Лазаренка збиралися 
звільнити 11 січня 2012-го. К.Бурке не 
повідомив, чому було змінено строк 
ув’язнення, визнавши свою некомпе-
тентність у цьому питанні.

Нагадаємо: Американська проку-
ратура обвинуватила П.Лазаренка в 
здирництві, шахрайстві, перевезенні 
викрадених авуарів і відмиванні в 
1994—1999 рр. $280 млн. 25 серпня 
2006 р. окружний суд Сан-Франциско 
засудив П.Лазаренка до 108 місяців 
позбавлення волі і штрафу в $10 млн 
за відмивання грошей і продаж за 
кордон майна, отриманого в незакон-
ний спосіб під час роботи на посаді 
Прем’єра України. Влітку 2010 р. строк 
ув’язнення для П.Лазаренка було ско-
рочено ще на 7 місяців — до 11 січня 
2012 р. �

НА НАЙВИЩОМУ РІВНІ

Дешева приманка.
Українсько-російські відносини в газовій сфері змусили Путіна блефувати
Співробітництво між Україною 
і Росією в газовій сфері стало 
каменем спотикання міждержавних 
відносин. Росія наполегливо 
вимагає від України в цьому 
питанні поступитись. Україна ж 
уперто не здається. 
Щоб хоч у який спосіб урегулювати 
стратегічно важливе не тільки для 
обох, а й для багатьох європейських 
країн газове питання, на певні 
поступки час від часу змушені йти 
як Україна, так і Росія. Однак легше 
від цього особливо нікому не стає. 
Перегляду газових контрактів 
періодично вимагає то одна, то інша 
сторона. Сьогодні цією стороною 
є Україна.

Вирок із перспективою

Як стверджують експерти, «газова 
справа», порушена проти Юлії Тимо-
шенко може привести до перегляду 
підписаних у січні 2010 р. газових 
угод між Україною і Росією. Принай-
мні такі далекоглядні цілі Києва в разі 
винесення обвинувального вироку 
колишньому Прем’єр-міністрові вже 
вгледіли в Кремлі. Тому заздалегідь 
російська сторона почала наполягати 
(див. №33 «ЗіБ». — Прим. ред.) на тому, 
що контракти були підписані без пору-
шень законодавства Росії та України. 

Натомість екс-президент Віктор 
Ющенко наприкінці допиту в Печер-
ському райсуді заявив: «Україна має 
ініціювати скасування газових угод 
2009 р. Ці угоди завдають величезних 
збитків нашій країні, і в найближчі 
роки вони є найбільшим фактором 
дестабілізації країни». Щоб відвести 
від себе зайві підозри, В.Ющенко тут-
таки, в суді, наголосив на тому, що 
ключові моменти переговорів про-
водилися віч-на-віч між прем’єрами 
Росії та України. 

Так це чи ні — не надто важли-
во. Принаймні не в цьому масштабі. 
Важливо (в першу чергу для самої 
України), що зиск від газових домов-
леностей Росія одержала значний. 
Учасники переговорів від російської 
сторони з радощів навіть зізналися 
представникам ЗМІ: «Ми ніколи доти 
ще не випивали так багато, як у ті 
січневі дні».

Обмивати росіянам дійсно було 
що… Росія погодилася скинути і таки 
скинула Києву ціну на газ… Правда, 
лише до 2010 р. Опісля ціна знову «під-

скочила» до $450 (експерти вважають, 
що сьогодні така ціна є непід’ємною 
для української економіки). 

Подейкують, що Володимир Пу-
тін тоді, під час зустрічі віч-на-віч 
із Ю.Тимошенко, натиснув на Юлію 
Володимирівну, нагадавши їй про 
кримінальну справу, пов’язану з її 
підприємницькою діяльністю. Укра-
їнські слідчі у «справі Тимошенко» 
кажуть, що йдеться про вирок Мос-
ковського гарнізонного військового 
суду щодо генерала російської армії 
Георгія Олійника. Його засудили за 
нецільове використання $323 млн. 
На цю суму корпорація «Єдині енер-
гетичні системи України», до якої 
на той час мала безпосереднє відно-
шення Ю.Тимошенко, недопоставила 
будівельних матеріалів російським 
військовим. У нашій прокуратурі 
припускають, що В.Путін міг натяк-
нути Юлії Володимирівні на можливе 
«реанімування» цієї справи. 

Не позбавленою логіки тут ви-
глядає позиція третього Президента 
України щодо самої «газової справи»: 
«Установлення істини буде неможли-
вим без залучення до судового слідства 
учасників переговорів від російської 
сторони — В.Путіна й Олексія Мілле-
ра. Залучення цих людей як свідків є, 
на мій погляд, обов’язковою умовою 
для з’ясування всіх обставин укладен-
ня такої угоди». 

Кремлівський блеф

Від зустрічі в Сочі між президента-
ми двох країн — України і Росії — ба-
гато хто, включаючи аналітиків, очіку-
вав якихось прояснень у ситуації, що 
склалась навколо газового питання. 
Напередодні Прем’єр-міністр України 
Микола Азаров заявив, що наш Уряд 
сподівається домовитись із Росією про 
ціну на газ: на третій квартал 2011 р. — 
$348, на четвертий — $388.

Росія не відмовляється від перегляду 
газових угод. Утім, отримати від такого 
перегляду хоче ні мало ні багато — газо-
транспортну систему України.

Втім, у самій Росії надії на, звісно 
ж, позитивне для Росії вирішення га-
зового питання, схоже, не втрачають. 
Більше того, в ситуації, що склалася 
(йдеться про «газову справу» Юлії 
Тимошенко), Москва не боїться роз-
раховувати і на виграш.

Офіційна Росія наполегливо на-
магається нав’язати Україні росій-

сько-білоруський сценарій розвитку 
газових відносин. Керівництво країни 
не полінувалося навіть провести таку 
собі (інакше не назвеш) промоакцію. 
Із залученням, звісно ж, білоруської 
сторони.

Напередодні переговорів між уря-
дами Росії та Білорусі В.Путін на офі-
ційному рівні пообіцяв Білорусі з 2012 р. 
надати суттєву знижку на газ. Хоча 
раніше Білорусі неодноразово було 
відмовлено в знижках. 

За оцінкою експертів, які виходи-
ли зі схемами російсько-білоруських 
підрахунків, ціна для Білорусі може 
становити $200 і дорівнювати вну-
трішньоринковій ціні в Росії. Самому 
ж «Газпрому» знижка для Мінська обі-
йдеться приблизно в $3 млрд. 

Однак у результаті такої домовле-
ності Білорусь цілком і повністю втра-
тить контроль над газотранспортною 
системою своєї країни. Нагадаємо, що 
50% газотранспортної системи Білору-
сі (як наслідок попередніх домовленос-
тей) вже належать «Газпрому».

Тим часом заявлену ціну на газ для 
Білорусі Росія намагається використа-
ти як приманку для України. 15 серпня 
в Сочі, під час зустрічі російського 
президента Дмитра Медведєва, укра-
їнського міністра енергетики Юрія 
Бойка і голови «Газпрому» О.Міллера 
російська сторона заявила, що Києву 
і Москві варто будувати співпрацю в 
газовій сфері за моделлю білоруських 
колег.

«На контрасті Росія демонструє 
своє доброзичливе ставлення до Бі-
лорусі. Кремль показує В.Януковичу, 
який рівень преференцій могла би 
одержати Україна», — вважає заступ-

ник гендиректора Центру політичних 
технологій Олексій Макарик. 

Реально ж, дехто з аналітиків на-
віть припускає, що насправді, жодної 
знижки на російський газ для Білорусі 
не буде...

Не насторожувати Україну не може 
ще й факт того, що першими тему при-
манки для України підняли відразу 
кілька провідних російських ЗМІ. Го-
ворити про рівень свободи слова в цій 
країні сьогодні не доводиться. Тому 
залишається незрозумілим: навіщо 
Росія відкриває очі Україні на сам факт 
заманювання? 

Хоч там як, але Україна за приман-
кою не пішла. Позиції тут непохитні. 
«Білорусь іде своїм шляхом, Україна 
— своїм», — сказав М.Азаров. Для 
нього білоруський варіант не прийнят-
ний. Свою газотранспортну систему 
Україна віддавати не збирається. Не 
поспішає розглядати й можливість 
вступу до Митного союзу Росії, Біло-
русі і Казахстану…

До всіх можливих (більш-менш 
прийнятних) поступок, здається, 
Україна вже вдалась… Яким буде по-
дальший перебіг подій — покаже час.

Сьогодні ж очевидним залишається 
тільки одне: в особі Віктора Януковича 
Росія одержала явно не ту людину, на яку 
робила ставку на позаминулих та мину-
лих президентських виборах. Уже добре 
видно, що В.Янукович не тільки не буде 
здавати Росії Україну, але й готовий піти 
на все заради інтересів України.

Серйозним козирем офіційного 
Києва сьогодні є карта «Тимошенко». 
Розігрувати її в інтересах держави, 
здається, Україна не боїться й у між-
народних судах… �

С.Тігіпко більше року розмірковував, обираючи між кар’єрою політика і чиновника.

У П.Лазаренка сьогодні один шлях — 
з речами на вихід.

Кремль пропонує Києву домовитися «по-хорошому».

2 новини і коментарі



УРОЧИСТОСТІ

Рух уперед за компасом історії.
Віктор ЯНУКОВИЧ: «Український народ достойно склав іспит на свободу і незалежність!»

 � Закінчення, початок на стор.1

За роки незалежності ми здолали 
комплекс, що складався століттями, — 
комплекс меншовартості. Не менш важ-
ливо сьогодні подолати і поширене в 
суспільстві відчуття апатії.

Ми навчилися долати кризи власними 
силами. Ми рухались уперед, змінювали 
своє уявлення про світ, про свої можли-
вості і свою історичну місію. Маємо наре-
шті усвідомити, що справжній фундамент 
нашого двадцятиріччя — віковий досвід 
пошуку і розвитку державництва, духо-
вності та культури. Маємо пам’ятати і те, 
що наша історія завжди була нерозривно 
пов’язана зі становленням європейської 
цивілізації.

Наріжним каменем цього фундаменту 
є спадщина державності від Київської Русі, 
що була невід’ємною сторінкою історії євро-
пейського середньовіччя. Із цією державою 
рахувалися церкви і монархії Європи. З нею 
вигідно торгували. Її міста вражали красою. 

«Гардарика — країна міст» — так у 
деяких середньовічних текстах згадують 
Русь. У ті славетні часи Київська Русь 
стала одним із духовних центрів європей-
ської християнської цивілізації. Україна з 
гордістю продовжує цю місію і сьогодні.

Складні часи України-Русі, що охоп-
люють кілька століть, коли українські 
землі та населення перебували у складі ін-
ших держав, не завадили нашим прадідам 
зберігати і розвивати міста, архітектуру, 
створювати освітні центри, забезпечу-
вати хлібом та іншим продовольством 
європейські ринки, поєднувати просвіт-
ницькі процеси з традиціями культурної 
спадщини, зберегти православну віру і 
толерантне ставлення до інших церков.

Особливе місце займає козацька доба, 
що залишиться в історії славною сторін-
кою на шляху до нової державності.

Ідея нової, модернової держави в сім’ї 
вільних європейських народів, з якою 
пов’язані імена видатних українських 
учених, філософів і просвітників, поетів, 
письменників, надихала романтиків у 
буремні роки європейської весни народів 
XIX ст. і фундаторів самостійної україн-
ської республіки на початку XX.

На жаль, прагненням до незалежності 
не судилося здійснитись. Республіканські 
проекти згинули в горнилі громадянської 
війни та соціалістичного перевороту. Але 
здобута і втрачена незалежність, напів-
державний статус новоствореної УРСР 
у складі СРСР — це не лише трагічні та 
героїчні сторінки з підручника. Саме у 
ХХ ст., ціною жертв комуністичної систе-
ми та десятиліть несвободи, Україна все ж 
з’явилася на світовій мапі.

Разом з іншими народами українці 
перемогли нацизм у Другій світовій війні. 
Руками мільйонів трударів було створено 
міцну основу сучасної індустрії. Україна 
отримала своє перше визнання як один 
із засновників Організації Об’єднаних 
Націй.

Складною і трагічною в роки радян-
ської України була доля тих, хто намагався 
дорогою ціною прискорити плин історії. 
«Червоне століття», як визначив цю епоху 
наш філософ-сучасник Мирослав По-
пович, зробило народження незалежної 
України незворотним.

І якщо сьогодні запитати: що ж ста-
ло вирішальним у народженні держави 
Україна, що зберегло її землі та забезпе-
чило єдність громадян незалежно від ре-
гіону й етнічного походження? Відповідь: 
визнана всіма ідея незалежності, єдність 
народу і наявний досвід державництва. Це 

— основа, на якій зросла молода республіка 
Україна на початку 90-х років ХХ ст.

По суті, для нашого багатонаціо-
нального народу ідея незалежності стала 
об’єднавчою духовною силою, що містить 
у собі такі цінності, як свобода, гуманізм, 
демократія, толерантність, справедли-
вість, соціальна єдність. Українська полі-
тична нація нині стала невід’ємною скла-
довою сім’ї європейських народів.

Упевнений — назавжди!

Дорогі співвітчизники!
У буремні 90-ті вибір шляху нашого 

розвитку був непростим. Як у суспільстві, 
так і серед політиків не було єдності та 
чіткого розуміння того, яку державу і яке 
суспільство потрібно будувати.

Згадаймо ті роки.
Економічний колапс, виробництво 

майже зупинено. Мільйони безробітних. 
В українських сім’ях — знову злидні, 
наче по країні прокотилася війна. На ву-
лицях — розквіт злочинності. Інфляція 
вимірюється сотнями відсотків. І все це 
відбувалося в умовах зовнішнього тиску 
щодо наявної тоді в України ядерної зброї, 
швидкого демонтажу рублевого простору, 
розпаду старих виробничих зв’язків.

Державотворення було важливим за-
вданням перших років. Але в ті роки, і це 
треба розуміти і пам’ятати, люди більшою 
мірою опікувались одним завданням — 
як вижити родинам і як знайти місце в 
новому, ще незрозумілому для них світі. 
Романтизм національного відродження 
поступався соціальному відчаю і зроста-
ючим протестним настроям.

Перші кроки на шляху економічних 
перетворень середини 90-х на певний час 
урівноважили ситуацію в країні. Приват-
на власність, розвиток підприємництва і 
дійсно знаменна подія — прийняття Кон-
ституції незалежної демократичної Укра-
їни — створили нову реальність. Україну 
визнали, і в Україну повірили.

Саме на початку XXI ст. наша держа-
ва отримала унікальний шанс через ре-
форми ввійти до кола країн — учасниць 
європейського інтеграційного процесу. 
Кажу щиро: я і до сьогодні вважаю, що 
економічна динаміка зростання, пік якої 
припав на 2003—2004 роки, могла б стати 
чудовим фундаментом наступних глибо-
ких модернізаційних змін.

Саме в ті роки Україну почали визна-
вати як майбутній центральноєвропей-
ський осередок розвитку. Зростав добро-
бут громадян, і це відчувала кожна родина. 
Ми мали шанс на прискорений успіх. 
Якби не одне «але». Трагічна смерть жур-
наліста Георгія Гонгадзе і наступний так 
званий касетний скандал стали приводом 
для тривалих «боїв без правил» за владу.

Звичайно, в умовах економічного під-
несення люди бажали і нових, якісних 
змін. Неефективна політична система, не 
завжди справедливе правосуддя, корум-
пований чиновницький апарат гальмува-
ли розвиток. Водночас підміна реальної 
політики примітивним популізмом, іде-
ологічне шаманство і вождизм дестабілі-
зували ситуацію.

2004 рік став роком своєрідного зламу. 
Після «помаранчевих» подій 2004 року ми 
всі пережили 5 фактично втрачених років 
життя держави. Українська політика була 
перетворена на нескінченне ток-шоу. Сус-
пільство знову, як і в перші роки незалеж-
ності, було штучно занурено в дискусії про 
історію, що провокувало нові конфлікти і 
непорозуміння.

Економіка ввійшла в піке, її керова-
ність була фактично втрачена. Зовнішня 
політика підмінювалася ритуалом, а на 
практиці — лише декларації та сумнівні 
прожекти і контракти, такі як газова угода 
2009 року.

Нагадаю також, що країна вимушено 
пережила експеримент із недолугою ре-
формою політичної системи та невиправ-
дані дострокові вибори до парламенту у 
2007 році. Як логічний наслідок, розхитана 
та розхристана країна виявилася негото-
вою до викликів світової економічної кри-
зи й опинилася серед лідерів економічного 
спаду. Реальною загрозою став дефолт за 
зовнішніми зобов’язаннями держави.

Після президентських виборів 2010 ро ку 
ми виправили ситуацію. Ефективна анти-
кризова політика та курс на модернізацію 
країни, системні реформи в економіці та 
соціальній сфері дають нам новий шанс. І 
цього разу ми не маємо права його втра-
тити.

Які ж уроки ми маємо винести з влас-
ної історії?

Перший урок і, мабуть, головний: не-
залежна держава — це не подарунок на все 
життя. Незалежність потрібно доводити 
і зміцнювати щодня. Це справа кожно-
го громадянина: підприємця і вчителя, 
шахтаря і міністра, пенсіонера і студента. 
Не популізм і красиві гасла забезпечують 
незалежність. А лише реальні справи і 
повсякденна робота.

Урок другий: «недореформованість» 
країни — головний чинник соціальних 
лих і нестабільності. Очевидно, що по-
трібна системність і послідовність змін, 
глибока модернізація країни. Світова 
криза ще раз засвідчила, що в сучасному 
світі навіть найсильніші країни можуть 
стати банкрутами, якщо не здатні до са-
морозвитку. 

Урок третій: потрібне утвердження 
правової та впорядкованої демократичної 
системи. Для багатьох українських політи-
ків демократія стала синонімом сваволі 
та безвідповідальності. Прикро, що і для 
багатьох моїх співвітчизників політика 
гарного слова виглядає привабливішою за 
політику законного порядку та реальних 
справ. Скільки ще потрібно уроків, щоб 
позбутися хвороб анархізму та популізму?

Урок четвертий: корумпована система 
влади знищує будь-яку реформу. Визнаю, 
що і в нинішній владі рівень корупції за-
лишається критично високим. Я оголосив 
війну корупції та наголошую: це не про-
сто гасло. У цій війні не буде «своїх» та 
«чужих». І хто ще не зрозумів, відчує, як 
кажуть, на власній шкурі вже найближ-
чим часом. Це також моя відповідь тим, 
хто хоче політиканством та демагогією 
підмінити правосуддя. Заявляю відкри-
то: нічого в них не вийде. Досить жити 
за правилами політичного шоу. Лише 
справедливе правосуддя і закон, а не полі-
тична доцільність, мають визначати: була 
дія громадянина злочином чи ні. Це моя 
принципова позиція.

І п’ятий урок. Усі роки незалежності 
ми відчували дефіцит гуманізму, лю-
дяності у відносинах між державою та 
громадянами. Жодні реформи, жодні по-
літичні ініціативи не матимуть підтрим-
ки і розуміння, якщо вони не вирішують 
проблеми конкретної людини. Громадяни 
мають нарешті відчути, що вони живуть 
не в державі, де панують бюрократія і 
право сильного, а у власній республіці, що 
піклується про кожного.

Впевнений: ми спільно побудуємо 
таку країну!

Шановні співгромадяни! Дорогі 
друзі!

Сьогодні я з упевненістю стверджую: 
в Україні є широкий консенсус щодо того, 
яку країну ми творимо разом. Це — су-
часна, демократична, правова, високо-
технологічна і розвинена держава, яка є 
невід’ємною складовою європейського ци-
вілізаційного простору. І ця мета об’єднує 
всіх українців, незалежно від політичних 

уподобань чи віри. Шлях її досягнення 
безальтернативний — це реформи і гли-
бока модернізація країни.

Найближчим часом Україна буде в 
європейській спільноті й увійде до кола 
розвинених країн. На шляху до цієї мети 
маємо вирішити низку стратегічних за-
вдань, від яких великою мірою залежить 
майбутнє України. 

Буду відвертим: попереду на нас чека-
ють непрості часи. Зберігається реальна 
загроза другої хвилі світової економічної 
кризи. Вже зараз Уряд напрацьовує пакет 
антикризових заходів, які націлені на за-
побігання фінансовій нестабільності та 
спаду виробництва. Таких провалів, що 
були допущені владою у 2008—2009 ро-
ках, не буде.

Впевнений: ми впораємось із нови-
ми викликами і вийдемо на траєкторію 
стабільного прогресивного розвитку 
ще сильнішими. Тому піклуємось про 
сьогодення, працюємо на перспективу. 
Пріоритети політики модернізації та на-
прями реформ були викладені в щоріч-
ному посланні Президента та Програмі 
економічних реформ.

Сьогодні ж, користуючись нагодою, 
хочу акцентувати увагу на загальних за-
вданнях на перспективу.

Перш за все, необхідна гуманізація 
реформ. Насамперед в усіх реформа-
торських напрямках мають бути чітко 
визначені якісні характеристики та со-
ціальний зміст пропонованих змін. Як 
завтра і післязавтра житимуть люди, які 
матимуть можливості отримати якісну 
освіту і професію, як забезпечуються га-
рантовані Конституцією основні права 
та свободи — саме на ці запитання мають 
відповідати реформи.

Досвід з підготовки і впровадження 
податкової реформи ще раз засвідчив: 
остаточні рішення мають прийматися 
лише після широкого громадського об-
говорення, незалежних експертиз та 
врахування інтересів тих груп населення, 
яких ці зміни безпосередньо стосуються. 
Вимагаю від Комітету реформ та Уряду 
максимального використання механізмів 
соціального діалогу та партнерства.

Робота над упровадженням пенсій-
ної реформи, а точніше, її першого етапу 
показала важливість і ефективність ре-
гулярних парламентських слухань, що 
дозволяють урахувати позиції провідних 
політичних сил, громадськості та профе-
сійних кіл. Уважаю, що на майбутнє кожен 
реформаторський напрямок має пройти 
всі ланки: «Комітет реформ — соціальний 
діалог та громадське обговорення — пар-
ламентські слухання» — і лише потім 
утілюватись у конкретні рішення. Саме 
цим шляхом мають бути підготовлені 
реформи освіти та охорони здоров’я.

Я звертаюся до політиків і урядовців, 
які зараз намагаються займатися рефор-
мами і пропагують їх: навчіться, будь 
ласка, нарешті зрозуміло і по-людськи по-
яснювати нашим громадянам, які цілі і які 
результати ваших рішень. Ви зобов’язані 
навчитися чути і розуміти проблеми 
кожного громадянина. Адже, умовно ка-
жучи, чи не половина проблем, пов’язаних 
з упровадженням реформ, виникають 
тому, що часто люди не зорієнтовані щодо 
завдань і наслідків пропонованих змін. А 
тому часто — розгублені і незгодні зі змі-
нами. Ми зобов’язані доносити свої плани 
і рішення своєчасно та зрозуміло.

Захищена старість і гарантована гідна 
пенсія для пенсіонерів, можливості для 
накопичення пенсій працюючих із вико-
ристанням сучасних ринкових інструмен-
тів, гарантованість і доступність якісної 
освіти для дітей та молоді, відродження 
дитсадків та середніх навчальних закладів, 
створення сучасної та забезпеченої сис-
теми медичних закладів — це неповний 
перелік пріоритетів пакета соціальних ре-
форм. Саме ці реформи націлені на впро-
вадження нових стандартів і якості життя.

Наступне завдання — забезпечення 
високих темпів і нової якості зростання. 
Поступово, але невпинно українська еко-
номіка виходить із кризового стану.

Проте, аби Україна посіла гідне її 
місце в післякризовому світі, тільки від-
новлення докризового рівня економіки 
замало. Необхідна нова якість економіч-
ного зростання, яка інтегрує економічні 
та соціальні результати розвитку, націо-
нальний соціально-економічний поступ 
та утвердження позицій у міжнародному 
поділі праці.

На часі — інвестиційно-інновацій-
на модернізація країни — формування 
якісно нової економіки, основаної на при-
скореному освоєнні знань і виробництві 
інноваційної, високотехнологічної про-
дукції, динамічному попиті на внутріш-
ньому ринку та високій конкурентоспро-
можності на світовому ринку. Збережений 
донині науковий комплекс здатний ефек-
тивно продукувати результати світового 
рівня. Сформований науково-техноло-
гічний потенціал у ракетно-космічній, 
авіабудівній промисловості, сільському 
господарстві, харчовій промисловості, 
машинобудуванні та в інших сферах ви-
робництва може стати основою для фор-
мування нових точок зростання.

Нам удалося відновити дієвість дер-
жави в реалізації масштабних системних 
економічних проектів національного 
рівня. Показовий приклад цього — підго-
товка до проведення в Україні Євро-2012. 
В умовах жорсткої фінансової кризи ми 
сконцентрували ресурси держави і біз-
несу, спільно реалізували масштабні інф-

раструктурні проекти, які мають велике 
значення для пожвавлення економіки в 
цілому, поліпшення інвестиційного се-
редовища країни. Вважаю, що такий під-
хід має впроваджуватись і надалі — при 
проведенні житлово-комунальної рефор-
ми, розвитку національної транспортної 
інфраструктури, відродження оборон-
ного комплексу та високотехнологічних 
виробництв.

Головна запорука динамічного еко-
номічного зростання на сучасних за-
садах — справжнього економічного 
фундаменту національної незалежності — 
у всебічному розвитку вітчизняного біз-
несу, створенні відповідних правових та 
економічних передумов. Із цією метою 
запроваджується регуляторна реформа.

Продовження потребує податкова 
реформа. Чесний бізнес, який працює в 
прозорому регуляторному середовищі, 
сплачує прийнятні податки та впевнений 
у непорушності «правил гри», має стати 
головним рушієм економіки сучасної 
України. Формування солідарної відпо-
відальності держави та бізнесу за еконо-
мічну могутність країни — це шлях, який 
має утвердити досягнення 20 років неза-
лежності України у ХХІ ст.

Україна має величезний потенціал 
щодо залучення іноземних інвестицій. 
Проте післякризовий світ характеризу-
ватиметься підвищеною конкуренцією 
за інвестиції у світовому масштабі. Саме 
можливість прибуткового ведення бізне-
су, опора на багатий людський потенціал, 
перспективні сектори економіки, вигідне 
геостратегічне положення України, а не 
експлуатація її ресурсного потенціалу 
мають стати головним джерелом інвес-
тиційної привабливості нашої країни в 
новітньому світі.

Потенціал національної економіки 
повною мірою буде розкритий завдяки 
проведенню масштабної аграрної рефор-
ми. Перший важливий крок — реформа 
земельних відносин.

Світова продовольча криза, що лише 
набирає обертів, зумовлює значне поси-
лення уваги до українського аграрного 
ресурсу. Отже, мусимо зрозуміти, що 
зволікання з реформами посилює ризики 
його безконтрольного «розтягування». Ле-
вова частка доходу від використання укра-
їнських сільськогосподарських земель має 
належати тим, хто на них працює. На це і 
має бути орієнтована земельна реформа.

Це вимагає підготовки до запрова-
дження повноцінного ринку землі — за-
вершення встановлення та оформлення 
прав власності на землю, формування ме-
ханізмів захисту прав власників, унорму-
вання ефективного використання земель 
власниками за прямим призначенням.

Одне з ключових завдань національ-
ного розвитку — утвердження засад 
республіканської демократії. Ефективна 
система врядування будь-якої держави 
грунтується на трьох фундаментальних 
положеннях: національній традиції та 
культурі, верховенстві права і демокра-
тичних практиках, які пронизують усе 
суспільство та створюють основу демокра-
тичної легітимності влади. Власне, це і є 
республіканська ідея — «країна як спільна 
справа», реалізація якої можлива за умови 
системної модернізації країни.

Поряд з економічною трансформаці-
єю необхідна конституційно-правова, а 
в широкому контексті — демократична 
модернізація. У це поняття вкладається 
не лише приведення законодавчо-нор-
мативної бази України у відповідність із 
європейськими стандартами та нашими 
зовнішніми зобов’язаннями. Демокра-
тична модернізація розглядається нами 
як остаточний розрив з радянським мину-
лим та його деформованими практиками 
врядування, як реальний шлях подолання 
корупції та бюрократизму, популізму та 
політичної безвідповідальності.

За 20 років незалежності Україна як 
держава динамічно розвивалась. І те, що 
такий розвиток на певних етапах потребує 
перегляду Основного Закону, — цілком 
природно. Оновлення конституційного 
поля є закономірним явищем, що відпо-
відає суспільному розвитку.

Конституційна реформа в Україні 
стартувала. Мною підтримано ініціативу 
щодо створення асамблеї для підготовки 
змін до Конституції України. Світовий 
досвід показує, що така модель запо-
чаткування конституційного процесу є 
демократичною і перспективною та вже 
знайшла свою підтримку в європейських 
інституціях, зокрема у Венеціанській 
комісії.

Запитання, які знайдуть місце в но-
вій Конституції, які ми дуже часто чуємо 
в цьому контексті: суть та строки змін, 
можливості участі суспільства в напра-
цюванні змін до Конституції України. Все 
це ми повинні усвідомлювати. Отримати 
відповіді на ці запитання, можна буде 
після початку роботи Конституційної 
асамблеї. Проте метою оновлення Основ-
ного Закону є утвердження якісно нової 
демократичної моделі політичної системи 
європейського зразка, яка має повністю за-
безпечувати принципи дотримання прав 
і свобод людини та громадянина, народо-
владдя, верховенства права, ефективного 
державного управління.

Строки внесення змін до Конституції 
України мають бути оптимізовані. З одно-
го боку, процес оновлення Конституції 
має бути грунтовним, професійним та 
відкритим, з другого — Україна потребує 
цих змін, і штучно затягувати процес 

оновлення Основного Закону також не-
припустимо.

Правова модернізація насамперед 
передбачає зміну філософії та підходів до 
державного управління, розвитку гро-
мадянського суспільства та завершення 
судової реформи, започаткування рефор-
ми місцевого самоврядування, реформу-
вання виборчої системи. Комплексне та 
системне вдосконалення виборчого зако-
нодавства є одним з важливих напрямів 
реформ в Україні.

Короткострокова мета цього проце-
су — проведення парламентських виборів 
у жовтні 2012 року на новій нормативній 
основі, що виправляє вади існуючої про-
порційної моделі парламентських виборів, 
дозволяє врахувати низку рекомендацій 
ОБСЄ, Венеціанської комісії. Стратегічно 
ж національне виборче законодавство має 
стимулювати розвиток парламентаризму, 
партійної системи, реального місцевого 
самоврядування та розвиватися в напрямі 
системного вдосконалення з метою його 
кодифікації. 

Маємо вирішити стратегічне завдан-
ня — формування ефективної публічної 
влади. Сьогодні мова йде про потребу ці-
лісної ідеології, системного підходу та на-
працювання нового алгоритму конститу-
ційно-правового регулювання відносин у 
сфері місцевого і регіонального розвитку. 
Пріоритет має бути надано в першу чергу 
потребам територіальних громад.

Ми зважено підходимо до питання 
компетенції, прогнозування всіх ризиків 
та викликів, обрахування ресурсу, яким 
держава може наділити місцеве самовря-
дування. Нині опрацьовується концепція 
реформи підтримки регіонального роз-
витку, відповідні зміни до податкового та 
бюджетного законодавства.

Давно назріла потреба реформи ад-
міністративно-територіального устрою. 
Реформа місцевого самоврядування по-
винна бути позбавлена конфліктів, що 
мали місце під час попередніх спроб 
реформувати адміністративно-територі-
альний устрій.

Я хочу, щоб усі мене зрозуміли. Мова 
йде про формування зручного «середови-
ща» для життя громадян, а не лише про 
оптимізацію системи управління.

Ще одне важливе і невідкладне за-
вдання. Країна повинна вміти захищати 
свої національні інтереси. А для цього 
потрібні ефективні Збройні сили, органи 
сектору безпеки.

Ми розпочинаємо глибоку військо-
ву реформу, спрямовану на створення 
Збройних сил, які спроможні надійно 
захистити інтереси України в реальних 
умовах. Завершується підготовка страте-
гічних документів, які визначать майбут-
ній обрис нашої армії та флоту. Впевнений, 
що Уряд зможе забезпечити належне фі-
нансування цих перетворень.

На Службу безпеки України, розві-
дувальні органи в умовах позаблокової 
політики також покладається особлива 
відповідальність. Від їх професійних і 
ефективних дій, відданості Конституції 
та демократичним цінностям залежить 
спроможність реалізовувати нагальні цілі 
державної політики, гарантувати безпеку 
суспільства і держави.

Дорогі співвітчизники!
Проведення зовнішньої політики на-

ціонального прагматизму вимагає послі-
довності і передбачуваності. Я розраховую 
на те, що саме у 2011 році ми завершимо 
переговори з Євросоюзом щодо політич-
ної асоціації з ЄС та створення поглибле-
ної і всеосяжної зони вільної торгівлі. Це 
стане переконливим свідченням незво-
ротності нашого цивілізаційного вибору 
і практичних кроків на запровадження 
європейської суспільної моделі в Україні. 
Маємо використати цей потенціал і про-
грес як стимул для подальшої модерніза-
ції нашої держави, економіки, соціальних 
інститутів.

Водночас партнерство з Росією та 
країнами СНД було і залишається на-
шим стратегічним пріоритетом. Ми змо-
жемо переконати наших партнерів, що 
стратегічне економічне партнерство — 
це найбільш вигідний і перспективний 
формат наших відносин. А для України 
така модель взаємин з Євросоюзом і Росі-
єю та іншими країнами Митного союзу — 
це практична реалізація стратегії еко-
номічної консолідації на Євразійському 
континенті.

Україна може і повинна стати силою, 
що єднає континентальні економічні 
союзи. Ми і надалі будемо розвивати 
стратегічне партнерство зі Сполученими 
Штатами Америки, Китайською Народ-
ною Республікою та країнами Тихооке-
анського регіону. Але ця амбітна мета ви-
магає сильної та впевненої в собі України.

Ми зберігаємо і примножуємо капі-
тал партнерських стосунків з лідерами і 
Заходу, і Сходу, нарощуємо свою присут-
ність у перспективних регіонах світу, де 
утверджуються нові центри розвитку. У 
сучасному глобалізованому і складному 
світі ми мусимо утвердитись як сильна 
та амбітна держава, що має міцний фун-
дамент і здатна відповідати на виклики 
буремного XXI ст. — століття глибоких 
світових трансформацій. Чи готові ми до 
цього іспиту? Глибоко переконаний: так!

І я в це вірю! І я знаю, як досягти цієї 
мети!

З Днем незалежності, дорогі співвіт-
чизники! �
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ДОСЛІДЖЕННЯ

Науковець захисникові не порадник.
Микола СІРИЙ: «Будь-яке рішення суду, в основі якого покладено 
громадську думку замість норми права, є незаконним»

ВАСИЛЬ КОЛІШНИЙ

Поширений вислів про те, що 
все, що ви скажете, може бути 
застосоване проти вас, вживається 
не тільки в кримінальному 
процесі. На початку серпня Юлія 
Тимошенко в «трибунному» запалі 
поскаржилася журналістам, 
що її новий захисник Микола 
Сірий, який щойно долучився до 
суворого процесу, відразу ж відчув 
проти себе тиск: нібито почали 
говорити про плагіат у його 
кандидатській дисертації. І хто б 
почав гортати архіви, якби Юлія 
Володимирівна не заінтригувала 
юридичну громадськість? Щодо 
плагіату — нам не судити, але 
висновки, що містяться в роботі, 
до речі — цілком обгрунтовані, 
йдуть урозріз лінії захисту в 
«газовій справі».

Під тиском громадськості

У дослідженні на тему «Реалізація 
принципу гласності в діяльності суду 
першої інстанції у кримінальних спра-
вах», яке в 1991 р. М.Сірий подав на 
здобуття вченого ступеня кандидата 
юридичних наук, міститься, зокрема, 
такий ключовий висновок: «…вплив 
громадської думки на діяльність суду 
допустимий тільки в межах загально-
демократичних інститутів за суворого 
дотримання принципу незалежності 
суддів і за пошани до авторитету суду».

Автор акцентує увагу на тому, що 
«однозначно неприпустимою є звернена 
до суду вимога враховувати певну гро-
мадську думку при розгляді конкретної 
кримінальної справи». І з цього приво-
ду цілком справедливим є зауваження 
Ю.Грошевого, який наголосив на тому, 
що «громадська думка, наскільки б рішуче 
і виразно її не було висловлено, не може 
замінити норм права». 

Від цього засновку М.Сірий при-
ходить до такого висновку: «Суд не 
тільки не зобов’язаний виконувати 
вимоги громадської думки, а й не має 
права підміняти закон думкою загалу. 
Будь-яке рішення суду, в основі якого 
покладено громадську думку замість 
норми права, є незаконним» (стор.190).

Далі автор наводить кілька при-
кладів із практики прийняття рішень 
під тиском громадськості. «Результа-
том такого громадського впливу стає, 
як правило, прийняття незаконного 
судового рішення, а крім того, спо-
творюється судова процедура», — на-
голошено в науковому дослідженні.

Формами незаконного і неприпус-
тимого впливу громадської думки на 
суд при розгляді кримінальних справ 
М.Сірий називає: 

• звернені до суду вимоги, ультиматуми 
під загрозою проведення страйків, масо-
вої громадянської непокори, інших акцій;

• проведення мітингів, організація 
пікетів у будівлі суду під час судового 
розгляду; 

• проведення організованого тиску 
на суд у залі судового засідання під 
час розгляду справи з використанням 
плакатів, транспарантів і т.п.;

• погрози, переслідування, образи 
на адресу суддів.

Виходячи з цього, автор робить 
висновок, що «підтримка авторитету, 
непорушності судової влади — найваж-
ливіше завдання будь-якого демокра-
тичного суспільства» (стор.199). «Таким 
чином, в умовах гласного судочинства 
і вільного формування громадської 
думки діяльність кримінального суду 
повинна здійснюватися незалежно від 
зовнішнього тиску. А будь-яке судове 
рішення як результат тиску, що чинить-
ся на суд з боку громадської думки, має 
бути скасовано як незаконне та таке, що 
прийняте за грубого порушення прин-
ципу незалежності суду», — наголошу-
ється в роботі (стор.200).

«Підсилювачі» впливу

Окрему увагу в дослідженні приді-
лено і ролі засобів масової комунікації. 
«Крім того, що будь-яка інформація, 
яку розміщено на сторінках видань 
або передано по радіо, телебаченню, 
має досить вагому силу соціального 
впливу, зокрема на суд, вона відіграє й 
іншу роль. А саме: привертаючи увагу 
до питань, порушених усе новими і 
новими людьми, відомості, що переда-
ються через засоби масової інформації, 
істотно впливають на розширення 
соціальної бази громадської думки. 
Таким чином, широке інформування 
здатне швидко, в найкоротший строк, 
значно збільшити силу громадської 

думки, а отже, і силу тиску на суд у 
випадках, коли думка громадськості 
не збігається з думкою суду в конкрет-
ній кримінальній справі», — зазначає 
автор (стор.203—204).

Тому, на думку М.Сірого, «справ-
жній відвертості судочинства повин-
ні кореспондувати надійні засоби і 
способи захисту суду від негативної, 
шкідливої дії з боку громадської дум-
ки. Потреба в них зумовлена тим, що 
в правовій державі «суд натовпу» не 
може височіти над судом офіційним». 
Оскільки «все, що не відповідає ви-
могам, розумінню публіки, відкида-

ється негайно чи сприймається як 
бажання суду обійти закон», — за-
значає автор.

Як же суддям протистояти цьому 
«шкідливому впливові»? «Заходи 
щодо захисту суду від незаконного 
впливу громадськості передбачають 
як здійснення впливу на формування 
громадської думки, тобто запобігання 
спотворенням, деструктивним тенден-
ціям у ній, так і протидію, безпосеред-
ній захист від громадської думки, яка 
вже сформувалася, порушила неза-
лежність суду. Тут найбільш вираз-
ним постає питання незалежності 
судової діяльності, і це не випадково, 
оскільки даний момент неминуче 
присутній там, де дотичні сфера су-

дочинства і сфера громадської дум-
ки», — радить М.Сірий. 

Рівність у допуску

Природно, що на тих процесах, 
де присутні ЗМІ, в суду виникають 
і додаткові клопоти, пов’язані з до-
пуском журналістів, проведенням 
відео-, фотознімання тощо.

У цих питаннях М.Сірий рішучий: 
«Послідовність у допуску публіки в 
зал судового засідання неприпусти-
мо визначати на певних перевагах 
для окремих осіб чи категорій гро-
мадян. Мусить бути дієвим загаль-
ний порядок, що забезпечує рівні 
можливості будь-якої особи бути 
присутньою у відкритому судовому 
засіданні». Автор уважає, що «жур-
налістові самому слід подбати про 
те, щоб потрапити на той або інший 
судовий процес». І питання про за-
безпечення доп уску «за жодних 
обставин не має перетворитися на 
клопіт для суду».

Для забезпечення контролю сус-
пільства над судовою діяльністю, 
на думку М.Сірого, «необхідною і 
достатньою... є можливість бачити 
і чути в повному обсязі все те, що 
відбувається в залі суду». Водночас 
«будь-які дії, що виходять за зазна-
чені межі, — протизаконні». Тому, як 
наголошено в дослідженні, «неприпус-
тимо для публіки брати «безпосередню 
участь» у процесі: висловлювати власну 
думку, аплодувати і т.д.». Адже суд — «не 
місце для диспутів і мітингів, а тому та-
кож неприпустимим є використання 
публікою плакатів, транспарантів». 

Автор зазначає, що забезпечення 
належного порядку в залі судового за-
сідання — обов’язок головуючого. І за-
коном передбачено процесуальні засоби 
на вживання необхідних заходів від-
носно порушників порядку в судовому 
засіданні. На думку М.Сірого, «проти-
стояти поодиноким фактам непослуху, 

тиску, перешкоджання суд у цілому 
спроможний». Оскільки «дуже складно 
вести процес за умови, коли аудиторія 
в залі засідання об’єднана якимись ор-
ганізаційними началами і негативно 
налаштована проти суду. Вплив пере-
дається через погляди, звуки і т.д. Суд 
опиняється під сильним пресом, тиск 
якого доводиться весь час долати, до-
кладаючи колосальних зусиль».

Невиправдана популяризація

Не менш категоричним є автор і 
щодо використання технічних засо-
бів для фіксації судового розгляду. 
На його думку, це «має показний, 
спрямований на зовнішній ефект 

характер, що також може негативно 
вплинути на об’єктивність судового 
розгляду». Тому «допустимими засо-
бами фіксації ходу судового розгляду 
слід визнати: ведення запису, стено-
графування і виконання малюнка. 
Водночас рекомендовано законодавчо 
заборонити в судовому засіданні фото-
, кіно-, відеознімання, а також запис на 
магнітофон, диктофон і т.д.».

Свою позицію М.Сірий пояснює 
тим, що «використання технічних за-
собів фіксації ходу судового розгля-
ду може... завдати шкоди інтересам 
правосуддя, і тим, що кіно-, відео-
знімання, магнітофонний запис — 
це ефективні, «переконливі» засоби 
маніпулювання громадською думкою».

Окремо автор зупиняється на до-
пустимості теле- і радіотрансляцій су-
дових процесів: «Теле- і радіотрансляції 
судового слухання неминуче роблять 
з учасників судового процесу акторів. 
Роль же «зірки» екрана чи ефіру може 
виявитися дуже нелегкою і тим самим 
істотно спотворити позицію, поведінку 
учасників розгляду. На позицію учас-
ника процесу може значно вплинути і 
можливість досягнення за допомогою 
радіо і телебачення широкої популяр-
ності з певною метою…»

Що ж до розширення судової ау-
диторії за рахунок проведення теле-, 
радіотрансляцій судових слухань, то 
в цьому автор убачає «елемент штуч-
ності, невиправданої популяризації». 
«Суспільству і правосуддю зокрема 
«випадкова аудиторія», наскільки б 
широкою вона не була, не може дода-
ти істотної користі», — наголошено в 
роботі. Тому автор дійшов висновку, 
що «теле- і радіотрансляцій судових 
процесів дозволяти не варто». «Шкода 
від них правосуддю нами вбачається 
значно більшою, ніж можлива користь 
суспільству від широкого залучення 
громадян до сфери судочинства», — 
підсумовує М.Сірий.

***

З погляду журналіста, важко по-
годитись із М.Сірим у частині законо-
давчої заборони теле- і радіотрансля-
ції. Хоча негативні наслідки, від яких 
він застерігає у своєму дослідженні, 
на жаль, підтверджуються судовою 
практикою, в тому числі й «газовою 
справою». Чому ж поради М.Сірого-
науковця, попри те, що вони довели 
свою спроможність, залишились поза 
увагою М.Сірого-захисника? Звичайно 
ж, справа не в тому, що від часу захис-
ту дисертації минуло майже 20 років. 
Відмінність — у цілях, які ставилися 
тоді й сьогодні. Часи змінюються, і 
ми разом з ними? �

«Однозначно неприпустимою є звернена до суду 
вимога враховувати певну громадську думку при 
розгляді конкретної кримінальної справи».

ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД

Іващенку 
відмовили. 
Всьоме
Печерський районний суд м.Києва 
знову відмовив колишньому 
виконувачу обов’язків міністра 
оборони Валерію Іващенку в 
звільненні з-під варти.  Той 
клопотав про зміну запобіжного 
заходу вже всьоме. 

В ухвалі суду наголошено на тому, 
що підсудного дозволено конвоювати 
до медичного закладу на лікування. На 
думку суду, підстав для зміни запобіж-
ного заходу, зокрема нових обставин, 
у клопотанні захисту не зазначено. 
Водночас звернуто увагу керівників 
київського СІЗО на необхідність зва-
жити на скарги підсудного В.Іващенка 
щодо стану його здоров’я.

У своєму клопотанні сторона за-
хисту посилалася на медичний висно-
вок лікарів Центрального військового 
госпіталю Міністерства оборони, в 
якому, зокрема, наголошено на тому, 
що під час перебування підсудно-
го під вартою (21 серпня збіг рік, як 
В.Іващенка тримають у СІЗО) в нього 
загострилися раніше зафіксовані хро-
нічні хвороби і з’явилися нові, лікува-
ти які неможливо в умовах слідчого 
ізолятора через відсутність потрібних 
фахівців, медикаментів і належного 
матеріально-технічного забезпечення.

Нагадаємо, що головне управління 
військових прокуратур Генеральної про-
куратури 20 серпня 2010 р. порушило 
кримінальну справу щодо В.Іващенка. 
Водночас для нього було обрано запо-
біжний захід — узяття під варту. 1 листо-
пада 2010 р. Генпрокуратура завершила 
розслідування кримінальної справи.�

РЕЗОНАНС

Новий-старий захист.
До екс-прем’єра повернулися «звільнені» нею адвокати

АЛІНА АЛЕКСАНДРОВА

Минулого тижня в судовому 
процесі в «справі Юлії Тимошенко», 
крім звичних суперечок, клопотань 
і процедурної рутини, було 
кілька яскравих моментів, серед 
яких — поява нових-старих 
адвокатів і загадкова хвороба Юлії 
Володимирівни. 

Інколи вони повертаються…

Перш за все з’ясували те, що в 
принципі було зрозумілим від по-
чатку: незважаючи на те що Юлія Во-
лодимирівна відмовилася від трьох 
своїх адвокатів, залишатися без їхніх 
послуг вона не збиралася. Це був та-
кий тактичний хід, спрямований на 
те, щоб виграти час. Минулої середи 
Ю.Тимошенко подала клопотання про 
повернення до справи свого першого 
адвоката — Миколи Титаренка. Неза-
довго до цього в процес по черзі повер-
нулися «відлучені» наприкінці липня 
Олександр Плахотнюк і Микола Сірий. 
У всіх (трьох) випадках приводом для 
розірвання договору було те, що ад-
вокатам не надали достатньо часу для 
ознайомлення з матеріалами справи. 

Ненадовго сили зрівнялися: чоти-
ри прокурори проти чотирьох адвока-
тів. Але вже на початку цього тижня 
суд видалив М.Титаренка із залу суду 
до кінця розгляду справи — за непро-
цесуальну поведінку.

Ющенко та інші…

Минулого тижня суд допитував 
свідків, багато з них дали досить не-
сподівані показання. Мабуть, най-
більш запам’ятався допит Віктора 
Ющенка. У залі того ранку був «по-
вний аншлаг» — усім хотілося послу-
хати, що скаже основний свідок у спра-
ві. «Італія чекала саме на цей момент: 
на зустріч колишніх однодумців по 
майдану — В.Ющенка і Ю.Тимошенко. 
Тепер зрозуміло, що В.Ющенко зрадив 
майдан, урятувати ідеї майдану може 
тільки Ю.Тимошенко», — повідомив 
у розмові з автором цих рядків іта-
лійський журналіст, який регулярно 
відвідує процес.

Екс-президент сказав, що у 2009 р. 
Україна могла отримати газ за ціною 
$250 за 1000 м3 — начебто таку ціну 
спочатку запропонувала Києву Мос-
ква. За словами В.Ющенка, він дав 
доручення керівникові «Нафтогазу» 
Олегові Дубині торгуватися до остан-
нього, адже в українських сховищах 
було 18 м3 газу, що дозволило б Укра-
їні прожити до весни. І лише завдяки 
«старанням» тодішнього Прем’єра 
Україна отримала кабальний контракт, 
який фатально позначився на вітчиз-
няній економіці. На думку колиш-
нього Президента, укладено контракт 
було з політичних міркувань. За його 
словами, напередодні президентських 
виборів в Україні Росія була зацікав-
лена в «проросійському, послужли-
вому Президентові», якого збиралась 

одержати в особі Юлії Володимирівни. 
Зазначимо, що, за словами В.Ющенка, 
газовий договір тодішній Прем’єр 
тривалий час відмовлялася вислати на 
ознайомлення. 

Загадкова хвороба

Минулого четверга під час судо-
вого засідання Ю.Тимошенко засла-
бла, і її на 10 хв. вивели із залу суду, 
що негайно ж викликало переполох 
серед її «фанів». До цього захисник 
Ю.Тимошенко О.Плахотнюк заявив, 
що в Юлії Володимирівни з’явились 
певні «тривожні симптоми погіршен-
ня здоров’я», яких раніше ніколи в неї 
не помічали, і зажадав, щоб її огля-
нув особистий лікар. Від виклику 
швидкої, від огляду лікарями МОЗ і 
від здавання аналізів лідер БЮТ від-
мовилася. 

Все це породило різні політичні 
заяви. Наприклад, депутат від фрак-
ції БЮТ — «Батьківщина» в Київраді 
Олександр Бригінець висловив при-
пущення, що Ю.Тимошенко отруїли 
в СІЗО зоокумарином — щурячою 
отрутою (від неї на тілі з’являються 
гематоми і випадає волосся). Правда, 
СІЗО не те місце, де реалізують подібні 
плани, навіть якщо їх хтось і виношує.

На початку цього тижня Юлія Во-
лодимирівна вперше з’явилась у залі 
суду без звичної коси. І знову зажадала 
допустити до неї особисту медсестру, 
щоб здати кров на аналіз. Поряд із цим 
у кулуарах почали говорити про те, що 

після недавньої зустрічі з В.Ющенком у 
Ю.Тимошенко з’явилась ідея викорис-
тати заяви про отруєння, аби привер-
нути до себе увагу не тільки виборців, 
а й міжнародної спільноти. За таких 
обставин «чужі» лікарі дійсно можуть 
завадити реалізувати те, що задумано, 
а «свої» зможуть знайти в зразках кро-
ві потрібну речовину. 

Попри заяви про загадкову хворобу 
підсудної, процес триває. І зрозуміло, що 
на вирок у цій справі можна очікувати 
вже на початку вересня. 

P.S. За інформацією ГПУ, стан 
здоров’я екс-прем’єра задовільний. 
«На виконання рішення Печерського 
райсуду м.Києва, у вівторок у примі-
щенні київського СІЗО було проведено 
обстеження Ю.Тимошенко комісією 
МОЗ у складі 5 фахівців, включаючи 3 
докторів медичних наук, а також осо-
бистого лікаря і медсестри Ю.Тимошен-
ко», — заявила держобвинувач Лілія 
Фролова. Цю інформацію підтверджу-
ють у міністерстві. «Від поглибленого 
медичного огляду пацієнтка утрима-
лась. У рамках методів обстеження, 
дозволених нею, встановлено, що стан 
її здоров’я задовільний», — конста-
тується в повідомленні МОЗ. У свою 
чергу Державна пенітенціарна служба 
України повідомила, що Ю.Тимошенко 
від лабораторного обстеження «вп’яте 
відмовилася». Та ж служба поінформу-
вала, що санітарний стан камери екс-
прем’єра відповідає вимогам санітарії 
та гігієни.�

4 новини і коментарі



АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Ректор Академії адвокатури України, президент Спілки 
адвокатів України Тетяна ВАРФОЛОМЕЄВА: 

«Адвокатура, об’єднана в Національну 
палату, стане сильною, незалежною, 
професійною правозахисною інституцією»

 � Закінчення, початок на стор.1

А програма спецпідготовки, за-
проваджена в академії, довела високу 
ефективність практичної підготовки 
в адвокатських школах та на суддів-
ських практикумах, де під керівни-
цтвом провідних адвокатів та суддів 
студенти зазначеного відділення не-
величкими групами (5—6 осіб) без-
посередньо на практиці опановують 
майбутню професію; у навчальній 
юрконсультації студенти разом з ад-
вокатами надають правову допомогу 
малозабезпеченим громадянам.

В академії існують відділення 
«Міжнародне право», «Переклад», 
діє аспірантура, спеціалізована вчена 
рада із захисту дисертацій, Інститут 
медичного, фармацевтичного права 
та біоетики, Українське відділення 
кафедри ЮНЕСКО з біоетики, Інсти-
тут підвищення кваліфікації, у складі 
якого: Вища школа адвокатури, Шко-
ла адвокатської підготовки, курси 
підвищення кваліфікації викладачів 
права, центр інноваційних техноло-
гій — «Болонський центр». Відкрито 
Школу медіації та Студії ораторського 
мистецтва. Науково-дослідна лабора-
торія з проблем адвокатури та прав 
людини набула статусу Інституту прав 
людини. 

У багатьох країнах світу на ма-
гістерських програмах навчаються 
наші студенти, зокрема в Сорбонні, 
Стокгольмському університеті, Школі 
адвокатури в Англії, в університетах 
Італії, Польщі та інших країн.

Академія активно розвиває систе-
му безперервної освіти, або навчання 
протягом життя. Найближчим часом 
у нашому вузі відбудеться презентація 
Малої правової академії, членами якої 
стануть школярі старших класів, котрі 
захоплюються правовими дисциплі-
нами, а також запрацює Правовий 
лекторій для молоді та жінок, що по-
терпають від насильства в сім’ї. 

За різними рейтингами, що скла-
даються в Україні,  Академія входить 
до першої п’ятірки кращих юридичних 
вишів, одразу ж після провідних на-
ціональних вузів.

— Наскільки змінилися підходи до на-
вчання майбутніх правників і чи стала 
юридична освіта якіснішою порівняно з 
минулими роками? 

— Я б сказала, що реформа освіти, 
в тому числі юридичної, вивела на 
перший план компетентнісний підхід 
у системі вищої освіти як пріоритет 
її модернізації, підготовку сучасного 
правника, що передбачає формуван-
ня знань і навичок, уміння студента 
вирішити певне практичне завдання, 
продемонструвати здобуті практичні 
навички та їх компетентне викорис-
тання, виявити особистісні якості й 
особливості поведінки, необхідні для 
здійснення професійної діяльності. 

Важливо активно застосовувати ін-
новаційні технології, мати можливість 
користуватися сучасною практичною 
базою. У багатьох юридичних вузах 
виникають проблеми із забезпеченням 
проходження студентами передбаченої 
обов’язкової навчальної практики. Не-
рідко навчальні заклади перекладають 
цю проблему на плечі самих студентів, 
котрі часто суто формально її вирішу-
ють, вочевидь, не здобуваючи необхід-
них навичок професійної діяльності. 

Далеко не всі вузи застосовують су-
часні освітні технології, наприклад мо-
делювання різних видів професійної 
діяльності, зокрема судових процесів. 

В Академії адвокатури діє центр 
тренінгів, рольових ігор та майстер-
класів, який можуть відвідувати сту-
денти інших вузів, а в Інституті підви-
щення кваліфікації викладачам вишів 
пропонуються навчальні програми 
із застосуванням сучасних освітніх 
технологій. 

Чи стала юридична освіта якісні-
шою? Більшість фахівців здебільшого 
стверджують, що ні. Про це ж свідчать 
і цифри — кількість безробітних юрис-
тів зростає. Чимало вузів випускають 
правників украй низької кваліфікації, 
які потім блукають по вузах, щоб за 
один-два роки отримати наступний 
освітньо-кваліфікаційний рівень та 
конкурентоспроможний диплом, який 
має прикрити їхній низький профе-
сіоналізм. Недостатньою є і якість 
підготовки молодших спеціалістів у 
коледжах і ліцеях, де юридичний фах 
опановують після 9-го класу. Останнім 
часом таке навчання стає популяр-
нішим, бо в такий спосіб майбутні 
юристи уникають зовнішнього неза-
лежного оцінювання. Однак програма 
підготовки молодшого спеціаліста за 
кількістю навчальних дисциплін та 
годин здебільшого не відповідає ву-
зівським програмам, та й вимоги до 
викладацького складу значно нижчі.

«Адвокатська професія 
з часів Давнього Риму — 
одна з найпрестижніших»

— Юридичні спеціальності завжди 
були популярними серед молоді. І нині 
дуже багато осіб обирають саме адво-
катуру. Чим зумовлений такий вибір: 
престижністю професії чи ї ї затребу-
ваністю?

— Адвокатська професія з часів 
Давнього Риму — одна з найпрестиж-
ніших, бо спрямована на захист прав 
і свобод людини. Вона прекрасна, бо 
адвокат допомагає нужденним. Вона 
затребувана, бо кожному в житті буває 
потрібна порада висококваліфіковано-
го правника. 

— А чи складно тепер випускникам 
знайти роботу за фахом? 

— Дійсно, молодим юристам непро-
сто знайти омріяну роботу, адже від 

них вимагають не тільки стаж роботи за 
фахом, а й глибокі знання та професійні 
навички, що перевіряються складними 
кваліфікаційними іспитами.

Я погоджуюсь із міністром освіти 
і науки, молоді та спорту Дмитром 
Табачником, який в одному зі своїх 
інтерв’ю, оцінюючи підготовку юрис-
тів у 165 вузах, запитує: «І нам не 
страшно йти до суду чи користувати-
ся послугами адвоката? Чи хочеться 
нам, щоб справу розглядав слідчий, 
який закінчив юридичний факультет 
при харчовому або аграрному універ-
ситеті?»

— Як на вашу думку, чи можуть укра-
їнські адвокати конкурувати з іноземни-
ми колегами? 

— В Україні є багато досвідчених 
адвокатів, знаних за кордоном, які 
успішно здійснюють там свою профе-
сійну діяльність. Вони також нерідко 
беруть участь у міжнародних симпо-
зіумах у різних країнах світу, активно 
працюють у міжнародних адвокат-
ських організаціях, демонструють 
свою високу компетентність. 

— Якими якостями повинен володіти 
сучасний адвокат, аби досягти профе-
сійних успіхів, і наскільки важливою для 
нього є ораторська майстерність і зна-
ння психології?

— Якості сучасного адвоката, на 
мою думку, — це інтелігентність, до-
брозичливість, глибокі фахові знання, 
вірність присязі, беззастережне до-
тримання Правил адвокатської ети-
ки. Зрозуміло, що адвокат має вільно 
володіти державною мовою, а вміння 
красиво говорити, дискутувати, пере-
конувати словами, досконало володіти 
психологічними прийомами, — це чи 
не найголовніші інструменти, котрі за-
стосовує адвокат при виконанні своїх 
повноважень. Правила адвокатської 
етики (ст.10) вимагають від адвоката 
опанування також і ораторського мис-
тецтва, це дуже важливо. 

«Гарантії, закріплені в чинному 
законодавстві, порушуються 
все частіше»

— Закон «Про адвокатуру» хочуть 
змінити, зокрема, планують обмежити 
доступ до судового процесу для юристів, 
котрі не мають адвокатського свідо-
цтва. Чи зможуть такі обмеження по-
ліпшити якість захисту? І взагалі, чого 
особисто ви чекаєте від нової редакції 
закону? 

— Чинний закон «Про адвокатуру» 
готувала Спілка адвокатів України. 
Вона ж напрацьовувала майже всі 
подальші проекти, яких було чимало. 
Дійсно, нині пропонується запрова-
дити монополію на ведення справ у 
судах адвокатами. Якщо така норма 
буде закріплена у відповідних законах, 
то інші юристи, зокрема й так звані фа-
хівці в галузі права, не зможуть брати 

участь у судових процесах. Ця новація 
викликана тим, що в Україні тільки 
адвокати відповідають загальнови-
знаним вимогам, які висуваються до 
захисника: підтвердження належних 
знань через кваліфікаційний іспит, 
дотримання Правил адвокатської 
етики, підпорядкування системі дис-
циплінарних органів адвокатури, що 
зумовлює можливу дисциплінарну 
відповідальність адвоката тощо. За-
хист, безсумнівно, в цьому разі по-
кращиться, бо в змагальному процесі, 
де сторони є рівними, братиме участь 
адвокат, наділений значним обсягом 
професійних прав саме як адвокат, 
захищений гарантіями адвокатської 
діяльності. До речі, останні треба сут-
тєво збільшити і забезпечити їх реаль-
не дотримання, оскільки все частіше 
закріплені в чинному законодавстві 
гарантії порушуються.

Спод і ва юсь,  що а д вокат у ра , 
об’єднана в Національну палату, ста-
не сильною, незалежною, професійною 
правозахисною інституцією, здат-
ною піднести професію до високих 
світових стандартів. Палата повинна 
взяти на себе організацію здійснення 
конституційних завдань адвокатури, 
запровадження адвокатського само-
врядування, розробку і впровадження 
стандартів професії, виконання на-
вчальних і наукових програм, підви-
щення кваліфікації адвокатів тощо.

— Останнім часом судова система 
опинилася під прицілом суспільної уваги. 
Так звані політичні процеси, зокрема в 
гучній «справі Тимошенко», стали голов-
ною темою в багатьох ЗМІ. Як ви можете 
прокоментувати лінію захисту, яку об-
рали захисники екс-прем’єр-міністра і яка 
фактично націлена на дискредитацію 
третьої гілки влади? 

— У кожній справі, а особливо в так 
званих гучних справах, адвокати му-
сять дуже ретельно відпрацьовувати 
правову позицію, тактику її реалізації, 
діяти в межах закону, КПК, Правил 
адвокатської етики. Наскільки мені 
відомо із засобів масової інформації, 
матеріали щодо адвокатів, котрі здій-
снювали захист екс-прем’єр-міністра, 
були направлені до Кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури. 
Там і мають розібратися, чи допускали 
адвокати порушення. 

«Суддям не слід боятися, 
коли вони не порушують закону»

— Свого часу ви входили до складу 
Координаційної ради з питань судово-
правової реформи при Президентові 
(1995—1998 рр.). Чи залучали вас до роз-

робки прийнятого в минулому році за-
кону «Про судоустрій і статус суддів»? 
Як оцінюєте якість проведеної судової 
реформи? 

— Ні, не залучали. Ви пам’ятаєте, 
які дискусії точилися навколо судової 
реформи?.. Концептуально різні точки 
зору висловлювали практики і вчені. 
Адвокати теж обговорювали майбут-
нє судової системи на круглих столах, 
конференціях, на засіданні Асоціації 
процесуалістів, у публікаціях в пресі 
тощо. Головне, що був зроблений важ-
ливий крок в її реформуванні.

— Які, на вашу думку, основні пози-
тиви і негативи головного реформеного 
закону?

— Позитивом є те, що реформа 
врешті-решт зрушила з місця. Адже 
навряд чи продовження надто три-
валих теоретичних дискусій, непри-
миренних суперечок між прихиль-
никами різних ідей реформування 
судочинства дали б позитивний ре-
зультат. Практика — критерій істини, 
і саме вона покаже всі больові точки 
реформи, котрих слід уникати для 
успішного функціонування судової 
системи. Але найголовнішими про-
блемами, що залишаються невиріше-
ними, є обмежений доступ громадян 
до правосуддя,громіздка процедура 
досудового слідства та судового роз-
гляду справ, невиконання рішень 
судів. А ще — недовіра громадян до 
вітчизняного правосуддя, що підтвер-
джується значною кількістю скарг, які 
надходять від громадян України до 
Європейського суду з прав людини. 
На мій погляд, треба пришвидшити 
впровадження медіації, яка дозволить 
розвантажити суди і сприятиме зни-
щенню корупції.

— Після того як минулого року Вища 
рада юстиції отримала від законодавців 
нові повноваження, її діяльність стала 
помітнішою. Як ви оцінюєте роботу 
цього конституційного органу з огляду 
на те, що свого часу входили до його 
складу? І чи варто суддям боятися ВРЮ? 

— Суддям не слід боятися, якщо 
вони не порушують закону. Вища рада 
юстиції тепер наділена широкими по-
вноваженнями, яких не було в першого 
її складу, коли я була членом Ради. Ви-
соко оцінюю роботу цієї інституції та 
свято вірю в те, що члени ВРЮ ніколи 
не будуть утягнені в політичну бороть-
бу та будуть і надалі, як зазначено в 
тексті присяги члена Вищої ради юс-
тиції, сумлінно, чесно й неупереджено 
виконувати свої обов’язки. 

— До речі, у вас ніколи не виникало 
бажання одягти мантію? 

— У мене є мантія професора Ака-
демії адвокатури України. Можливо, 
мантія адвоката буде введена новим 
законом «Про адвокатуру».

— Логічним завершенням судово-
правової реформи має стати ухвалення 
нової редакції Кримінального процесу-
ального кодексу. Ви — знаний фахівець 
в цій галузі. Яким, на вашу думку, має 
бути КПК?

— Вдосконаленню немає меж. Од-
нак я не була членом робочої групи, а 
тому не мала можливості системно над 
цим документом працювати і давати 
конкретні пропозиції. Якщо коротко, 
то в проект КПК бажано було б вне-
сти декотрі уточнення, зокрема щодо 
забезпечення реальної змагальності 
сторін, прибрати суперечності й до-
опрацювати текст з метою посилення 
захисних механізмів прав людини, 
збільшити професійні права захис-
ника, зокрема в збиранні та поданні 
доказів, ретельно врегулювати питан-
ня, пов’язані з обов’язковою участю 
захисника та організацією надання 
безоплатної правової допомоги.

«Запровадження суду присяжних 
в Україні не на часі»

— Творці нового КПК пророкують, 
що після його ухвалення в Україні збіль-
шиться кількість виправдувальних ви-
років, оскільки суд уже не зможе направ-
ляти справи на дорозслідування. Як ви 
ставитеся до ідеї посилення ролі суду і, 
зокрема, до ініціативи запровадження 
інституту слідчих суддів?

— Позитивно. Принаймні в новому 
проекті КПК пропонуються конкретні 
вирішення наявних сьогодні проблем, 
зокрема скорочення існуючого ще з 
минулого століття громіздкого досу-

дового слідства. Не треба боятися ви-
правдувальних вироків, треба боятися 
засудження невинуватих.

— Попри дискусію щодо існування в 
України суду присяжних, цей інститут у 
новому КПК залишається. На вашу думку, 
коли нарешті він запрацює і чи потрібен 
узагалі? 

— Конституція передбачає іс-
нування суду присяжних. І нарешті 
ми наблизилися до його реального 
запровадження. Свого часу в США я 
ознайомлювалася зі здійсненням про-
цедури розгляду справ у суді присяж-
них. Вона справила на мене позитивне 
враження. Згодом, в Академії адво-
катури Інститут Левітта (США) про-
водив дворічну навчальну програму 
«суд присяжних». Нам сподобалося. 
Дійсно, надаються широкі можливості 
у відборі присяжних, аналізі доказів, 
процес доказування потребує великої 
майстерності прокурора й адвоката. 
Проте не виключаються помилки при 
винесенні рішень. Уважаю, що запро-
вадження суду присяжних в Україні 
не на часі, оскільки це пов’язано з ви-
трачанням значних коштів, вимагає 
тривалого навчання адвокатів, про-
курорів, суддів. Крім того, розгляд 
справ у суді присяжних відбувається 
протягом значного терміну, що також 
негативно позначиться на заванта-
женні судів. Не бачу необхідності його 
створення в Україні тепер, тим більше 
в такому варіанті, який запропоновано 
в проекті КПК.

— І на завершення нашої розмови: 
що б ви хотіли побажати випускникам 
юридичних вузів, тим, хто в майбутньо-
му планує працювати в правовій сфері? 

— Ніколи не забувати про високе 
призначення юриста в суспільстві. �

Тетяна ВАРФОЛОМЕЄВА 

народилася в м.Саратові. 

У 1968 р. закінчила юридичний 

факультет Київського державного 

університету ім. Т.Г.Шевченка. 

Упродовж 1960—1968 рр. — 

співробітник Київського науково-

дослідного інституту судових 

експертиз, наступні 7 років — 

науковий співробітник науково-

дослідної лабораторії юридичного 

факультету Київського державного 

університету ім. Т.Г.Шевченка, 

юрисконсульт, 

а протягом 1975—1976 рр.

 працювала в Міністерстві 

юстиції України.

З 1976 до 1990 р. — адвокат, учений 

секретар, директор Київського 

громадського науково-дослідного 

інституту судового захисту, з 

1990 р. —

адвокат, віце-президент Спілки 

адвокатів України. 

У 1995—1996 рр. —

голова адвокатського об’єднання 

«Українська адвокатська корпорація». 

Протягом 1995—1998 рр. 

працювала доцентом, професором 

кафедри правосуддя юридичного 

факультету Київського 

національного університету 

ім. Т.Шевченка. Упродовж 1998—2004 рр.

 була членом Вищої ради юстиції. 

У 1996 р. очолила Інститут 

адвокатури при Київському 

національному університеті 

ім. Т.Шевченка, з 2002 р. — ректор 

Академії адвокатури України.

У 2006 р. обрана президентом 

Спілки адвокатів України. 

Тетяна Вікторівна — доктор 

юридичних наук, член-кореспондент 

Національної академії правових 

наук України, заслужений юрист 

України, нагороджена орденом 

Княгині Ольги ІІІ ступеня.

«Не треба боятися 
виправдувальних вироків, 
треба боятися засудження 
невинуватих».
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РЕКОМЕНДАЦІЇ

 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів 
Оголошення

4 серпня 2011 року 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів 
Оголошення

5 серпня 2011 року 

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

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

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

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

ВІТАЄМО!

ЛІЛІЯ ГРИГОР’ЄВА
25 серпня 

Суддя Верховного Суду, заслужений 
юрист України, нагороджена орденом 
Княгині Ольги III ступеня.

НІНА КОЧЕРОВА 
27 серпня

Суддя Вищого господарського суду. 

ГАЛИНА КАНИГІНА 
31 серпня 

Суддя Верховного Суду, член Ради суддів 
України, заслужений юрист України.

ІГОР ВАСИЩАК
1 вересня, 55 років 

Суддя Вищого господарського суду, за-
служений юрист України.

МИХАЙЛО МАЛЕТИЧ 
1 вересня, 50 років

Суддя Вищого господарського суду, за-
служений юрист України. 

ЮРІЙ БАУЛІН 
2 вересня, 58 років

Суддя Конституційного Суду, доктор юри-
дичних наук, професор, академік Націо-
нальної академії правових наук України, 
заслужений діяч науки і техніки, нагоро-
джений орденом «За заслуги» III ступеня. 

ВОЛОДИМИР БЄСЄДА
2 вересня, 63 роки 

Голова Апеляційного суду Луганської об-
ласті, заслужений юрист України.

КАДРОВА ПОЛІТИКА

Радник голови Вищої ради юстиції Юрій ПОЛТАВЕЦЬ: 

«Завдяки законодавчим новаціям 
діяльність ВРЮ стала ефективнішою»

ТЕТЯНА КУЛАГІНА 

Після того, як у минулому 
році Вищій раді юстиції було 
надано нові повноваження, її 
робота не могла не змінитись. Як 
«трансформувалася» діяльність 
цього органу з моменту створення, 
з якими труднощами їй 
довелося стикнутись і чи пішли 
минулорічні законодавчі новації 
на користь цьому органу —
про все це нашому тижневику 
розповів радник голови ВРЮ 
Юрій ПОЛТАВЕЦЬ. 

«На сьогодні в роботі ВРЮ немає 
тяганини, яка була раніше» 

— Юрію Павловичу, робота ВРЮ вам 
добре знайома, адже ви були членом цього 
органу протягом 1998—2004 років. Ози-
раючись у минуле і проводячи паралелі, 
скажіть, яка тенденція спостерігається 
в роботі ВРЮ. Чи стала діяльність цього 
органу з плином часу ефективнішою? 

— Почну з невеликого екскурсу 
в минуле. Після того як Україна здо-
була незалежність, у державі почали 
здійснюватися економічні, соціальні 
та політичні реформи. Очевидно, що 
судова система, яка була на той час, 
уже не йшла в ногу із цими змінами і 
не могла вирішити питання, які стояли 
перед нею. У зв’язку із цим у 1992 році 
була прийнята перша концепція судо-
во-правової реформи, яка передбачала 
реформування третьої гілки влади. 
Після того як парламент прийняв 
цю концепцію, виникло питання про 
створення органу, відповідального за 
якість суддівського корпусу. Нарешті, 
після багатьох суперечок, які точилися 
в конституційній комісії, в 1996 році 
з’явився Основний Закон, ст.131 якого 
передбачає функціонування такого 
органу. А вже в січні 1998-го ухвалили 
закон «Про Вищу раду юстиції». 

31 березня 1998-го ВРЮ заявила 
про своє існування, а з липня ми вже 
почали працювати. Зважаючи на те, що 
ми не мали досвіду, адже до того анало-
гічних органів у нас не було, довелося 
зіткнутись з серйозними проблемами. 
Чимало питань було пов’язано з добо-
ром і призначенням суддів. Але тепер 
завдяки минулорічним законодавчим 
новаціям діяльність ВРЮ стала ефек-
тивнішою. На сьогодні в роботі ВРЮ 
немає тяганини, яка була раніше. 

— Ви також обіймали посаду секре-
таря кадрової секції ВРЮ. На вашу думку, 
чи зможе оновлена процедура добору суд-
дів стати своєрідним кадровим фільт-
ром, який унеможливить потрапляння 
непрофесіоналів до суддівського корпусу? 

— Я займав посаду секретаря секції 
з питань підготовки подань для при-
значення суддів уперше та звільнення 
їх з посад протягом 6 років. На той 
час у кожній області функціонували 
кваліфікаційні комісії, а підхід до 
визначення знань і професіоналізму 
кандидатів на посади суддів був різ-
ним. Скажімо, якщо в одній області 
кваліфкомісія добросовісно, чесно і 
кваліфіковано підходила до цих пи-
тань, то в інших — навпаки. Тому ВРЮ 
доводилося розбиратись із цими ню-
ансами. Неодноразово ми стикалися 
з недбалим ставленням до написання 
кандидатами рефератів. Деякі особи, 
які претендували на місце судді, не 
могли навіть пояснити, чому вирішили 
піти на цю посаду і як, власне, уявля-
ють роботу судді. 

Траплялися також випадки, коли 
кваліфкомісії не звертали уваги на-
віть на конституційні вимоги до пре-
тендентів. Через це нам часто-густо 

доводилося повертати матеріали до 
комісій. Потім ми узагальнили цю 
практику і звернулися до кваліфкомі-
сій, вказавши на недоліки, які допус-
калися в процесі підготовки матеріалів 
кандидатів. Після цього ситуація дещо 
покращилася, насамперед зменшила-
ся кількість відмов у внесенні подань 
про призначення кандидатів на посади 
суддів уперше. 

Завдяки прийнятому торік закону 
«Про судоустрій і статус суддів» за-
проваджено багато новацій, зокрема 
й щодо призначення на посади суддів. 
Головна з яких — незалежне тесту-
вання та конкурсний відбір. Раніше 
нам направляли матеріали кандидата, 
який пройшов кваліфкомісію області, 
й ніякого конкурсу не було. Щоправда, 
введення цих змін дещо загальмувало 
процес призначення суддів. Адже за-
коном передбачений досить довгий 
шлях призначення на посаду. Але оче-
видно, що процедура добору завдяки 
законодавчим змінам є значно вдоско-
наленою. Хоча експерти Венеціанської 
комісії і вважають її занадто ускладне-
ною, але ж в яких країнах вона проста? 
Думаю, що, коли оновлений механізм 
добору запрацює на 100%, ніяких 
проб лем не виникатиме. 

— Перший етап судової реформи вже 
пройшов певне випробування часом. За-
конодавчі новації пішли на користь ВРЮ 
та судовій системі в цілому? 

— Я б сказав, що перший етап 
реформи третьої гілки влади тільки 
розпочався. А от практика й досвід ро-
боти вже виявили деякі недоліки, й до 
нового закону внесені певні корективи. 
Зміни, внесені до законів «Про судоу-
стрій і статус суддів» і «Про Вищу раду 
юстиції», додали нам роботи. Так, до 
функцій ВРЮ віднесли також розгляд 
скарг на результати кваліфіспиту, роз-
гляд скарг щодо призначення суддів 
на посади безстроково тощо. До пози-
тивних змін слід віднести зменшення 
кворуму для засідань ВРЮ. Протягом 
певного часу (2008—2009 рр.) деякі 
члени Ради блокували проведення 
засідань і вона не могла зібратися по 
кілька місяців. Це, у свою чергу, галь-
мувало як призначення суддів, так і їх 
звільнення з посад. Тепер із цим про-
блем немає. 

«Домовитися з одним членом ВРЮ 
нічого не значить»

— Чи зменшився потік скарг на дії 
суддів порівняно з минулими роками? 
Проводячи паралель, скажіть: на які дії 
суддів найбільше нарікали тоді і чи змі-
нився сьогодні характер звернень? 

— Не можна сказати, що скарг 
поменшало. Швидше навпаки. Якщо 
поглянути на статистику, то за це пів-
річчя до ВРЮ надійшло 5238 звернень, 
а за минулий рік — 9912. Багато людей 
звертаються до нас зі скаргами, щодо 
яких Рада некомпетентна приймати 
рішення. Характер звернень звичай-
но змінюється у зв’язку з прийняттям 
нових законів, особливо у сфері госпо-
дарських відносин. У 2007—2009 роках 
надходило дуже багато скарг у зв’язку 
з участю суддів у рейдерських схе-
мах. Поряд зі зловживаннями деяких 
служителів Феміди чимало суддів не 
знали корпоративного законодавства 
і допускали помилки. Узагальнивши 
ці звернення, ВРЮ запропонувала 
розширити курс вивчення цього за-
конодавства у вузах, а також зверну-
лася з конкретними пропозиціями до 
Уряду країни. 

На щастя, сьогодні завдяки зако-
нодавчим змінам потік скарг значно 
зменшився. Але не можна сказати, що 
кардинально змінився характер скарг. 

Як і раніше, на суддів скаржаться за тя-
ганину, неправильну поведінку, при-
йняття замовних рішень тощо. 

— Якщо проаналізувати статисти-
ку звільнень суддів за порушення присяги, 
то апогей позбавлення мантій припадає 
на останні роки, зокрема на 2010-ий. Із 
чим пов’язана така динаміка? 

— Як я вже зазначав, у 2007—2009 ро-
ках спостерігався сплеск рейдерства. 
У 2010-му третина рішень ВРЮ про 
внесення подань про звільнення суд-
дів за порушення присяги стосувалася 
рейдерства. Крім того, як я вже наголо-
шував, у 2008—2009 роках робота ВРЮ 
блокувалася, як наслідок, накопичило-
ся багато нерозглянутих справ. Тому у 
2010-му, після законодавчих змін, ВРЮ 
активно взялася за справи з минулого. 

— Чи відомі вам випадки тиску на 
членів ВРЮ? Коли ви входили до неї, чи 
намагалися з вами «домовитися» судді, 
щодо яких Рада вирішувала питання про 
звільнення за порушення присяги? 

— Зі мною таких випадків ніколи 
не було. Крім того, представники ВРЮ 
мають захист від впливу. Це забезпе-
чується особливим порядком призна-
чення та звільнення членів ВРЮ, який 
передбачає вичерпний перелік підстав 
для звільнення. Також мені не відомі 
випадки, коли самі судді, щодо яких 
розглядалися пропозиції про звіль-
нення, намагалися «домовитися» з чле-
нами ВРЮ. Тим більше, «домовитися» 
з одним членом ВРЮ, скажімо з тим, 
який здійснював перевірку, нічого не 
значить. Адже є ще 19 представників 
цього органу. 

«Відступати від рекомендацій 
допустимо для країн сталої 
демократії»

— Завдяки законодавчим новаціям 
склад ВРЮ поповнився представниками 
третьої гілки влади. Як збільшення в 
Раді кількості суддів позначилося на ї ї 
роботі? 

— Зміни до закону «Про Вищу раду 
юстиції», внесені 7 липня 2010 року, 
передбачають збільшення кількості 
суддів у складі ВРЮ за рахунок членів, 
яких призначають суб’єкти утворення 
Ради. 

На сьогодні до складу ВРЮ вже 
входять 9 суддів. З часом ця кількість 
збільшиться при ротації. Завдяки 
суддівському поповненню в рядах 
Ради робота цього органу значно по-
кращилася. Адже це судді, які мають 
значний досвід роботи, що не може 
не впливати позитивно на ефектив-
ність і якість роботи. А склад Ради не 
відповідає європейським стандартам 
лише тому, що згідно з ними суддів 
до ВРЮ мають призначати самі судді. 
Щоб виконати цю умову, нам потрібні 
конституційні зміни. До речі, є реко-
мендація Комітету міністрів Ради Єв-
ропи №94/12 від 13 жовтня 1994 року, 
яка передбачає певні вимоги до таких 
органів, як ВРЮ. Зокрема, орган, 
уповноважений приймати рішення 
щодо обрання суддів, повинен бути 
незалежним від уряду та адміністра-
тивних органів. Ми якраз і є таким 
незалежним органом. 

— Чи хотіли б ви повернутися в 
крісло члена ВРЮ після останніх змін у 
вітчизняній Феміді? 

— По-перше, я за віком не можу 
повернутися. А по-друге, сьогоднішня 
робота мене повністю влаштовує. Я за-
ймаюся співробітництвом з іншими 
країнами, питаннями експертиз за-
конопроектів, які стосуються судової 
системи, тощо. 

— Експерти Венеціанської комісії не 
схвалюють наявність у рядах ВРЮ на-
родних депутатів і правоохоронців. Як 
ви вважаєте, наскільки доцільна при-
сутність у цьому органі представників 
законодавчої влади та правоохоронної 
системи? 

— Практично всі рекомендації 
Венеціанської комісії, крім тих, що 
потребують змін до Конституції, були 
враховані. В одному з висновків комісії 
щодо проекту закону «Про судоустрій 
і статус суддів» зазначається, що до 
ВРЮ входять «політичні призначен-
ці», а судді перебувають у меншості. 
Але чи можна вважати членів ВРЮ, 
які сьогодні працюють, «політичними 
призначенцями»? Думаю, ні. 

До речі, варто проаналізувати той 
же європейський досвід. Наприклад, у 
Португалії до Вищої ради магістратури 
не входить половина суддів. Причому 
одного із суддів призначає президент 
країни. Тобто це суперечить згаданим 
рекомендаціям Ради Європи. На одній 
із зустрічей з представниками Венеці-
анської комісії ми поцікавилися, чому 
одні виконують рекомендації, а інші 
ні. Нам відповіли, що відступати від 
рекомендацій допустимо для країн 
сталої демократії. А ми поки що не є 
такою країною. 

Присутність же у ВРЮ прокурорів 
цілком виправдана. У тих же краї-
нах сталої демократії прокуратура 
належить до судової системи. У нас 
це самостійний незалежний орган. 
Можливо, краще було б, якби в нас 

прокуратура також належала до тре-
тьої гілки влади. Тоді б таких нюансів 
не виникало. Але якщо подивитися 
на повноваження прокуратури, то 
вони нерозривно пов’язані із судовою 
системою. Я не бачу нічого поганого 
в тому, що до складу ВРЮ входять 
представники прокуратури. Адже 
Рада не тільки вирішує питання сто-
совно порушення прокурорами ви-
мог щодо несумісності, а й розглядає 
скарги щодо притягнення прокурорів 
до дисциплінарної відповідальності. 
І наявність прокурорів у ВРЮ може 
лише допомогти розібратись із цими 
обставинами. 

— Як свідчить практика, чимало кан-
дидатів на адмінпосади в судах стають 
керівниками, пропрацювавши суддями 
незначний термін — рік чи два. Як ви 
вважаєте, чи не заважатиме керуванню 
брак суддівського досвіду? 

— Очевидно, що брак суддівського 
досвіду впливає на якість роботи. ВРЮ 
контролює, чи дійсно відповідають 
критеріям та вимогам рішення рад 
суддів, які рекомендують кандидатів 
на керівні місця. На сьогодні випадків, 
коли б ВРЮ відмовляла кандидатам в 
призначенні на адмінпосади, поки що 
не було. 

«На молодого суддю легше 
впливати» 

— Чимало представників суддівсько-
го корпусу вважають, що потрібно збіль-
шити віковий ценз для суддів, мовляв, 
у 25 років людина не має достатнього 
життєвого досвіду, щоб вирішувати 
долю інших людей. Чи поділяєте ви цю 
думку? 

— Повністю погоджуюся з такою 
позицією. По-перше, у такому віці в 
людини немає ні достатнього життє-
вого досвіду, ні належної практики в 
галузі права. На молодого суддю легше 
впливати, ніж на суддю, який стар-
ший. Однак потрібно звернути увагу 
не тільки на вік, а й на досвід роботи в 
галузі права. Посада судді — це найви-
щий рівень для юриста. Для осіб, котрі 
бажають її обійняти, потрібно підви-
щити віковий ценз до 30—35 років та 
стаж роботи в галузі права. 

— До ВРЮ вже надійшло 8 скарг на 
результати кваліфіспиту серед канди-
датів на зайняття вакантних посад 
суддів. На останньому засіданні ВРЮ 
створено робочу групу для вивчення 
проб лем, пов’язаних із порядком про-
ведення добору кандидатів на посади 
суддів. Можете поділитися інформацією 
про її роботу? І що чекає на осіб, чиї скар-
ги ВРЮ задовольнить? 

— Робоча група лише почала пра-
цювати, тому говорити про результати 
поки що зарано. Коли з’являться певні 
напрацювання, то їх будуть обговорю-
вати на засіданні ВРЮ. 

Відповідно до п.10 ст.70 закону 
«Про судоустрій і статус суддів» 
Рада може скасувати рішення ВККС 
і зобов’язати її провести повторний 
кваліфіспит для кандидата на посаду 
судді, який подав скаргу. 

— Чи бере участь ВРЮ в програмах, 
спрямованих на покращення якості су-
дочинства? 

— Від самого початку створення 
Ради ми тісно співпрацюємо з ви-
щими радами магістратур різних 
країн, вивчаючи їхній досвід. ВРЮ 
бере активну участь у програмах Ради 
Європи та США. Нині здійснюється 
проект «Прозорість та ефективність 
судової системи». Ми є бенефіціаром 
цієї програми і всіляко допомагаємо 
та отримуємо матеріальну підтримку. 
У Раді Європи вважають, що ВРЮ є 
тим органом, з яким можна працюва-
ти, оскільки за 13 років існування він 
знайшов своє місце в системі держав-
них органів. 

— Судову систему якої країни ви вва-
жаєте найбільш досконалою? 

— Мені дуже подобається судова 
система Португалії, а також робота 
місцевої Вищої ради магістратури. 
Зокрема, до компетенції останньої 
входить призначення суддів на посади, 
інспектування їхньої роботи та при-
тягнення до відповідальності. Тобто 
Вища рада магістратури має значно 
більші повноваження порівняно з 
ВРЮ. Також у них набагато серйозніша 
система притягнення суддів до відпо-
відальності, ніж у нас. 

— І на завершення: якими будуть ваші 
побажання читачам нашого тижневика? 

— В останні роки було чимало за-
кидів на адресу суддів. Це призвело 
до того, що судову систему фактично 
дискредитували. На жаль, до цього 
причетні і політичні сили, і владні 
структури, і ЗМІ. Вони поширили 
стереотип, що судді — нечесні та ко-
румповані. Але це не так. Переважна 
більшість представників третьої гіл-
ки влади — добросовісні люди, які 
чесно виконують свої обов’язки. Тому 
хотілося б, щоб громадяни не вірили 
засобам дискредитації судової сис-
теми. А суддям я хотів би побажати, 
щоб вони працювали тільки в рамках 
закону і завжди були незалежними. �

Юрій ПОЛТАВЕЦЬ народився 

7 липня 1941 р. в м.Рубіжному 

Луганської області. У 1968 р. 

закінчив юридичний факультет 

Київського державного 

університету ім. Т.Г.Шевченка, 

відділ міжнародного права. 

З 1968 до 1971 р. працював 

помічником прокурора. 

З 1972 до 1978 р. обіймав посаду 

прокурора м.Броварів. Потім 

4 роки працював старшим 

помічником прокурора Київської 

області, а з 1982 до 1996 р. — 

першим заступником прокурора 

Київської області. Протягом 

1996—1997 рр. займав посаду 

заступника Генпрокурора, а з 

1997 до 1998 р. був старшим 

помічником Генпрокурора. 

У березні 1998 р. указом 

Президента призначений 

членом Вищої ради юстиції. 

Протягом 1998—2004 рр. 

був секретарем секції ВРЮ з 

питань підготовки подань для 

першого призначення суддів та 

звільнення їх з посад. З травня 

2004 р. — радник голови ВРЮ. 

Є заслуженим юристом України. 

6 судова влада



Дискусії під час спільних заходів допомагають знаходити вирішення спільних проблем.

ПРАКТИКА

Соціальні спори в пошуках істини. 
Адмінсуди намагаються виробити єдиний підхід до захисту пільгових 
категорій громадян
ВІТАЛІЙ КУЗЬМИШИН, 
голова Вінницького апеляційного 
адміністративного суду

Інститут адміністративного 
судочинства покликаний 
поставити суб’єкта владних 
повноважень на один щабель 
з громадянином і зобов’язати 
першого довести в суді 
правомірність своїх рішень, 
дій чи бездіяльності. Проте, як 
убачається з аналізу судової 
практики, дотепер у завершеному 
вигляді відсутній правовий 
захист фізичних та юридичних 
осіб у відносинах з державними 
адміністративними органами в 
окремих категоріях справ.

Судочинство на рівних

За загальними конституційними 
принципами, держава гарантує для 
своїх громадян належні умови для 
життя, належний рівень освіти, належ-
не медичне обслуговування, належне 
соціальне забезпечення та інші гаран-
тії, які мають реалізовуватись у країні 
шляхом прийняття відповідних нор-
мативно-правових актів. Відповідно 
до ч.2 ст.3 Конституції права і свободи 
людини та їх гарантії визначають зміст 
і спрямованість діяльності держави, 
особливо щодо захисту нужденних 
верств населення. Адже відповідно до 
ст.46 Конституції громадяни мають 
право на забезпечення їх у разі повної, 
часткової або тимчасової втрати пра-
цездатності, у старості тощо.

За останнє десятиріччя приймали-
ся закони, які теоретично гарантували 
соціальну допомогу пільговим кате-
горіям громадян, проте фактично не 
виконувалися. Так, після ухвалення у 
2004 році закону «Про соціальний за-
хист дітей війни» з’явилася нова кате-
горія осіб. «Дітьми війни» цим законом 
визначено громадян, яким на 2 вересня 
1945 року не виповнилося 18 років. 

Україна була першою (і дотепер є 
єдиною) державою у світі, яка встано-
вила правовий статус «дитина війни» 
понад 6 млн своїх громадян. Проте 
через невиділення в державному бю-
джеті коштів на такі виплати, норми 
важливого соціального закону трива-
лий час не виконувалися. Починаючи 
з 2007 року Конституційний Суд сво-
їми рішеннями визнавав неконсти-
туційними положення законів щодо 
соціальних виплат. Відтоді позовні 
заяви від «дітей війни» заполонили 
вітчизняні суди.

З огляду на те що завданням судо-
чинства є вирішення спору, пошук та 
встановлення істини, суд не може бути 
пасивним спостерігачем, коли заруч-
никами цієї ситуації сьогодні стали ти-
сячі громадян та фактично вся система 
адміністративного судочинства. З ме-
тою вироблення єдиної судової прак-
тики у справах щодо соціальних ви-
плат, які є наразі найпоширенішими, 
орієнтуючись на високопрофесійну ді-
яльність та позитивний результат, уже 
з початку своєї діяльності Вінницький 
апеляційний адміністративний суд 
розпочав роботу над пошуком шляхів 
урегулювання проблем, виявлених під 
час здійснення правосуддя.

Вже за перших півроку діяльності 
наш суд розглянув 6437 справ, серед 
яких левову частку займають соціальні 
спори, предметом яких є рішення та дії 

відповідних державних органів щодо 
нарахувань та виплат різноманітних 
видів соціального забезпечення.

Проблема масовості справ, що 
торкаються інтересів найбільш ураз-
ливих верств української спільноти, 
залишається актуальною для всієї 
адміністративної юстиції та спонукає 
до дієвих організаційних заходів у цій 
сфері, оскільки своєю масштабністю 
витісняє інші проблеми, які також по-
требують вирішення.

Проблеми з особливостями

Задля надання рекомендацій, ке-
руючись п.4 ч.1 ст.27 закону «Про су-
доустрій і статус суддів», ми провели 
семінари для місцевих загальних судів, 
зокрема на тему «Проблемні питання 
застосування законодавства під час 
розгляду та вирішення адміністратив-
них справ, пов’язаних із соціальними 
виплатами». Такі заходи відбулись 
для голів та суддів місцевих загаль-
них судів Вінницької, Хмельницької 
та Чернівецької областей. У даних за-
ходах також узяли участь керівники 
головних управлінь Пенсійного фон-
ду в зазначених областях та головних 
управлінь праці та соціального за-
хисту населення обласних державних 
адміністрацій. Під час семінарів було 
обговорено низку проблем, що стосу-
ються особливостей розгляду справ, 
пов’язаних із соціальними виплатами 
громадянам, віднесеним до категорій 
«діти війни», «чорнобильці» та «пра-
цюючі пенсіонери».

Особливу увагу ми приділили 
питанню запровадження процедури 
прискорення розгляду справ індиві-
дуального характеру (ст.1832 КАС), до 
яких віднесені справи щодо оскар-
ження рішень, дій чи бездіяльності 
суб’єктів владних повноважень щодо 
обчислення, призначення, перерахун-
ку, здійснення, надання, одержання 

соціальних виплат, доплат, послуг, 
допомоги, захисту, пільг. Адже метою 
цієї процедури, введеної до КАС зако-
ном «Про судоустрій і статус суддів», 
було прискорення розгляду таких 
справ та забезпечення негайного ви-
конання рішень заради оперативного 
та ефективного судового захисту по-
рушених прав. 

Також було окреслено питання 
застосування строків звернення до 
адміністративного суду. Так, під час 
обговорення судді Вінницького апе-
ляційного адміністративного округу 
дійшли висновку, що, враховуючи ч.2 
ст.99 КАС, у разі відсутності спору про 
право, право позивача на перерахунок 
пенсії підлягає захисту в період з дати, 
що передує 6 місяцям до дня звернення 
до суду. Проте суд не може обмежувати 
орган, відповідальний за здійснення 
періодичних виплат, певним часом, а 
отже, і не повинен установлювати кін-
цевого терміну виплати пенсії. 

Судді ж апеляційної інстанції звер-
нули увагу на те, що судам першої ін-

станції необхідно застосовувати строк 
звернення до суду залежно від виду 
платежу та тривалості періоду, за який 
виник спір, ураховувати можливі ви-
падки, коли в частині вимог позовну 
заяву слід залишати без розгляду з 
огляду на норми ст.100 КАС, а в іншій 
частині відкривати провадження.

Недоліки захисту

Не зупиняючись на шляху врегу-
лювання питань справедливого соці-
ального захисту громадян у судовому 
порядку, Вінницький апеляційний ад-
мінсуд ініціював проведення круглого 
столу з адвокатами округу. Проаналі-
зувавши практику перегляду рішень 
судів першої інстанції у цій категорії 
спорів, ми зробили висновки, що в 
позовних вимогах допускаються не-
точності: не враховується специфіка 

здійснення правосуддя в таких спра-
вах, у деяких випадках позовні заяви 
не відповідають змісту та формі, які 
встановлені КАС, що, своєю чергою, 
гальмує своєчасний та ефективний за-
хист осіб, передбачений таким видом 
процесуального розгляду, як скороче-
не провадження. 

Крім виявлених недоліків оформ-
лення позовних заяв, було обговорено 
останні зміни в законодавстві, яким 
регулюються соціальні виплати. При 
розгляді адміністративних спорів 
цієї категорії донедавна суди керу-
валися законами, якими встановлені 
відповідні розміри виплат, доплат, 
допомоги та пільг, зокрема такими, 
як «Про соціальний захист дітей 
війни», «Про статус і соціальний за-
хист громадян, які постраждали вна-
слідок Чорнобильської катастрофи», 
«Про пенсійне забезпечення осіб, 
звільнених з військової служби, та 
деяких інших осіб». З 19 червня цього 
року, після набуття чинності законом 
«Про внесення змін до Закону України 

«Про Державний бюджет на 2011 рік» 
від 14.06.2011, норми і положення цих 
законів застосовуються в порядку та 
розмірах, встановлених Кабінетом 
Міністрів, виходячи з наявного фінан-
сового ресурсу бюджету Пенсійного 
фонду на 2011 рік.

Винесені на обговорення кругло-
го столу проблеми викликали гарячу 
дискусію серед присутніх. Запрошені 
на захід адвокати вказували на низку 
прогалин у законодавстві при розгля-
ді справ, пов’язаних із соціальними 
виплатами, а також наголосили на 
необхідності запровадження єдиного 
підходу до вирішення цих питань.

***

Підсумовуючи, можемо зробити 
висновки про важливість такої діяль-
ності. Адже обговорення нагальних 
проблем у правозастосовній діяль-
ності із суддями сприяє виробленню 
єдиної судової практики та вдоско-
наленню здійснення судочинства. 
По-друге, дискусії з представниками 
захисту засвідчили посилений інтерес 
у суспільстві до цієї проблеми. Разом 
з тим такі комунікативні заходи спри-
яють тому, що всі органи державної 
влади спрямовуватимуть свої зусилля 
на подолання назрілих проблем та на 
забезпечення передбачених Основним 
Законом прав та гарантій громадян. 

Проте, на жаль, на сучасному 
етапі розвитку судової гілки влади 
нерозв’язаним залишається питання 
виконання судового рішення, оскіль-
ки саме це є запорукою ефективного 
правосуддя. Основним законодавчим 
механізмом, покликаним забезпечити 
виконання рішень суду, є відпові-
дальність за його невиконання. Саме 
тому судам необхідно активізувати 
застосування наданих ст.267 КАС 
повноважень щодо такого контролю 
та зобов’язувати суб’єкта владних 
повноважень, не на користь якого 
ухвалене рішення, подати у встанов-
лений судом строк звіт про виконання 
вердикту. Тож судовий захист набуде 
реального змісту тільки тоді, коли суд 
сповна використає всі необхідні для 
цього механізми.

Підбиваючи підсумки проведеної 
роботи, можна зауважити, що, попри 
ще наявні недоліки, досвід на цьому 
шляху є обопільно корисним і про-
дуктивним. �

Право позивача на перерахунок 
пенсії підлягає захисту в період 
з дати, що передує 6 місяцям 
до дня звернення до суду

ОБГОВОРЮЄМО ПРОЕКТ

Адвокатська думка.
Некомпетентність захисника з’являється тоді, коли в клієнта закінчуються гроші
На пропозицію газети 
«Закон і Бізнес» долучитися 
до обговорення проекту 
Кримінального процесуального 
кодексу, підготовленого 
робочою групою з питань 
реформування кримінального 
судочинства, відгукнувся один 
з найавторитетніших адвокатів 
Південної України, член президії 
Всесвітнього клубу одеситів Йосип 
БРОНЗ.

За його підписом Одеська обласна 
кваліфікаційно-дисциплінарна ко-
місія адвокатури направила на нашу 
адресу чимало зауважень. Зокрема, 
для забезпечення в кримінальному 
судочинстві принципу змагальності 
об’єднання адвокатів регіону пропо-
нує відкоригувати права людини в 
мантії під час розгляду справи. 

Згідно з ч.1 ст.344 проекту допит 
обвинуваченого починається з про-
позиції головуючого дати показання 
щодо кримінального провадження, 
після чого обвинуваченого першим 
допитує прокурор, а потім захисник. 
Після цього обвинуваченому можуть 

бути поставлені запитання потерпі-
лим, іншими обвинуваченими, а також 
головуючим і суддями. Крім того, го-
ловуючий має право протягом усього 
допиту обвинуваченого задавати йому 
запитання для уточнення і доповне-
ння відповідей.

Якщо ця норма буде залишена в 
такому вигляді, то, як і раніше, у під-
судного буде два обвинувачі: прокурор 
і суддя. Останній буде доводити вину 

підсудного в скоєнні злочину шляхом 
його допиту в суді. На думку адвокатів, 
судді слід залишити тільки можли-
вість ставити запитання підсудним, 
потерпілим, свідкам і виключно для 
уточнення і доповнення відповідей на 
вже поставлені запитання.

Із тих же міркувань забезпечення 
принципу змагальності конкретизації 
потребуватиме ст.354 проекту, що ви-
значає порядок провадження огляду 
на місці. Відповідно до вказаної норми 
суд, визнавши за необхідне оглянути 
певне місце, проводить огляд за учас-
тю сторін, а якщо цього вимагають 
обставини — за участю свідків, спеціа-
лістів і експертів. На думку Й.Бронза, у 
даній нормі варто уточнити, що прово-
дити огляд місця події суд може тільки 
за клопотанням сторін процесу, а не за 
власною ініціативою.

Загальні правила участі захисни-
ка в кримінальному процесі, як вони 
виписані в ст.49 проекту, містять по-
ложення, згідно з якими в підозрю-
ваного, обвинуваченого не може бути 
одночасно більше 5 захисників. В 
обласній КДКА звертають увагу на 
те, що велика кількість захисників 

у справі — випадки виняткові. Крім 
цього, незрозуміло, чому «не більше 5», 
а не, приміром, 4 чи 6? Не варто обме-
жувати особу в кількості запрошених 
адвокатів, слід викласти норму таким 
чином: «У підозрюваного, обвинуваче-
ного, підсудного одночасно може бути 
кілька захисників».

На думку фахівців у галузі права, не 
зовсім удало в проекті виписане право 
захисника відмовитися від виконання 
своїх обов’язків у разі, якщо він свою 
відмову мотивує недостатніми знання-
ми чи некомпетентністю (п.4 ч.4 ст.51). 
Таке положення паплюжить як профе-
сію, так і самого адвоката, який з’ясував 
обставини справи, прийняв доручення 
та виконував його. Недостатність знань 
і некомпетентність настає в адвоката 
тоді, коли в клієнта закінчуються гро-
ші, влучно підмічає Й.Бронз.

Певні занепокоєння викликала 
норма проекту, що визначає проце-
дуру реалізації права захисника мати 
конфіденційні побачення з підозрю-
ваним. Згідно з ч.2 ст.50 документа 
такі зустрічі можуть відбуватися під 
візуальним контролем уповноваже-
ної службової особи, але в умовах, що 

виключають можливість прослухову-
вання чи підслуховування. Цю норму 
запропоновано взагалі виключити 
через невизначеність: на погляд тих, 
хто надає юридичну допомогу, зовсім 
неясно, що мається на увазі під слова-
ми «візуальний контроль» і яка саме 
посадова особа буде його здійснювати.

Також адвокати запропонували 
доповнити ст.50 проекту нормою, яка 
передбачає право захисника знайо-
митися та отримувати копії з таких 
документів справи, що стосуються 
підозрюваного та обвинуваченого: по-
яснень, явки з повинною, протоколів 
допитів, очних ставок, довідок про 
стан здоров’я, характеристик тощо. Та-
кий перелік матеріалів слідчий пови-
нен надати адвокату, що має покласти 
край суперечкам, котрі виникають під 
час допуску адвоката до участі у справі.

P.S. Як і раніше, ми пропонуємо всім 
охочим надсилати нам свої зауваження 
і пропозиції до проекту нового КПК. 
Після узагальнення вони обов’язково 
будуть передані членам робочої групи 
для врахування в остаточній редакції 
документа. �

ФІНАНСИ

Феміді 
додали 
на розвиток
Кабінет Міністрів своїм 
розпорядженням «Про 
перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, 
передбачених у 2011 році 
Державній судовій адміністрації» 
від 10.08.2011 №755-р змінив 
обсяги фінансування установ 
судової системи.

Відповідно до ч.8 ст.23 Бюджетного 
кодексу Уряд зменшив обсяг видатків 
споживання та збільшив обсяг ви-
датків розвитку в межах загального 
обсягу бюджетних призначень, перед-
бачених у 2011 р. для ДСАУ в загально-
му фонді державного бюджету. 

Збільшено видатки розвитку за 
програмами:

«Здійснення правосуддя місце-
вими господарськими судами» — на 
3,8 тис. грн.; 

«Здійснення правосуддя апеляцій-
ними судами» — на 47,5 тис. грн.;

«Здійснення правосуддя місцеви-
ми судами» — на 2736,49 тис. грн.;

«Здійснення правосуддя апеляцій-
ними господарськими судами» — на 
118,5 тис. грн. (у тому числі оплата 
праці — 110 тис. грн.);

«Здійснення правосуддя апеляцій-
ними адміністративними судами» — 
на 74,6 тис. грн.;

«Здійснення правосуддя місцеви-
ми адміністративними судами» — на 
6938,03 тис. грн. �

ПІДСУМКИ 

Робота 
на подання 
Символічно з наближенням осені 
приходить час пожинати плоди 
своєї праці. Підсумувати результати 
вирішила й Вища рада юстиції, 
відзвітувавши про виконання 
стратегічного плану діяльності 
за перше півріччя цього року. 

За цей період ВРЮ прийняла 19 рішень 
про внесення подань щодо призначення 
суддів уперше, при цьому лише 5 канди-
датам не вдалося отримати «перепустки» 
до суддівського корпусу. Водночас ВРЮ 
активно заповнювала вакантні керівні 
крісла в обителях Феміди. Адмінпортфе-
лі здобули 154 кандидати, яких Рада при-
значила на керівні посади. При цьому 
трьом законникам, яких ВРЮ звільнила, 
довелося попрощатися з адміністратив-
ною діяльністю. Також члени цього ор-
гану ухвалили 58 рішень про внесення 
подань про звільнення суддів з посад за 
загальними обставинами. 

Поповнюючи обителі Феміди но-
вими кадрами, ВРЮ не забувала й 
про очищення суддівських рядів від 
несумлінних працівників. Протягом 
зазначеного періоду вона прийняла 
64 рішення про внесення подань про 
звільнення суддів за порушення при-
сяги та за вироком суду. 

Наразі у ВРЮ закінчується літній 
тайм-аут. І вже за два тижні розпо-
чнеться черговий сезон засідань. До речі, 
осінній період для членів цього органу 
обіцяє бути не менш спекотним. Поряд 
із традиційними функціями їм дове-
деться познайомитися з новою прак-
тикою — розглядом скарг кандидатів 
на посади суддів уперше, які не згодні з 
результатами кваліфіспиту. �
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Усі ваші фото — 
на нашому сайті!

www.zib.com.ua 

Політики приходять та ідуть, 
а їсти хочеться завжди.

МОМЕНТ ІСТИНИ 

Печерські пристрасті 
Автобуси з «беркутівцями», наметове містечко, політичні гасла, що 
викрикують у мегафони, багатоярусні кордони міліції — це те, з чим 
у першу чергу стикається кожен, хто приходить на судовий процес у 
«справі Юлії Тимошенко» в Печерський райсуд м.Києва. Усередині, в залі 
засідань, теж вирують пристрасті. 

ФОТО: ОЛЕКСАНДР ГОНЧАРОВ, ІВАН СТЕЦЕНКО, МАКСИМ ТРЕБУХОВ

Екс-радник Президента Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ вважає, що для того, аби з’ясувати 
істину в «газовій справі», необхідно допитати Володимира Путіна. 

Віктор ЮЩЕНКО: «Попри мої прохання, я декілька днів не міг 
отримати в руки копію газової угоди».

Колишні товариші по Майдану тепер по різні боки барикади: після 
допиту в суді Олександр ТУРЧИНОВ звинуватив В.Ющенка в брехні.

Дочка Ю.Тимошенко Євгенія весь тиждень сиділа праворуч мами . 
Вона та її чоловік Шон Карр є захисниками Юлії Володимирівни.

Бійка між прихильниками і супротивниками Ю.Тимошенко. Інколи близьке сусідство 
завершується плачевно. 

Законодавці мод дивно виглядають на тлі реалій біля 
Печерського райсуду. 

Екс-глава служби апарату Прем’єра Михайло 
ЛІВІНСЬКИЙ нині свідок у справі свого колишнього боса.
Правда, давати показання він поки що відмовляється. 

Безпрецедентні заходи безпеки: довкола Печерського райсуду 
неймовірна кількість людей у формі. 

Представницям Femen, які окупували дах міліційного авто, 
дали зрозуміти, що це не найкраще місце для мітингу.

8 фотофакт



РОЗДРІБ

«ЗіБ» —
у продажу!

Запитуйте наш тижневик  
у кіосках «Союздруку»

 Отже, якщо ви не встигаєте за своїми 
колегами першим ознайомитися зі 
свіжим номером «ЗіБ» або пропустили 
важливий матеріал у попередніх 
числах видання — звертайтеся до 
найближчого кіоску «Союздруку». 
Згідно з графіком наша газета має 
надходити в продаж уже в суботу. 

Кіоски, де реалізується
«Закон і Бізнес»:

Кіоск Адреса 

    3  майдан Незалежності.
    8  майдан Незалежності.
  19  вул. Б. Хмельницького, 44.
  21  вул. Хрещатик, 5.
  24  вул. М. Заньковецької, 2.
  25  вул. Червоноармійська, 49.
  26  вул. Червоноармійська, 48.
  29  ст. метро «Хрещатик».
  60  вул. Інститутська, 10—12.
  74  вул. Хрещатик, 10.
142  вул. Червоноармійська, 57.
145  вул. Червоноармійська, 73.
156  вул. Червоноармійська, 74/5.
404  вул. Велика Житомирська, 6.
405  вул. Володимирська, 18.
406  вул. Володимирська, 24.

РЕКЛАМА

НОВАЦІЇ

Ні дати, ні взяти.
Кілька слів про права водіїв як запоруку 
доброзичливого ставлення до інспектора ДАІ
ВАЛЕНТИН БОГУНОВ, 
юрист

Завершуючи цикл статей, 
присвячених уже чинному 
закону про відміну техогляду 
(повна назва — «Про внесення 
змін до деяких законодавчих 
актів України щодо усунення 
надмірного державного 
регулювання у сфері 
автомобільних перевезень» 
№3565-VI), розглянемо одне 
невелике для рядового водія, 
але принципове для всієї системи 
Державтоінспекції спрощення. 

Закон суворий, але…

Спрощення це виявилося настіль-
ки принциповим, що ДАІ ну ніяк не 
хоче змиритися з ним. 

Йдеться про обов’язок водія пе-
редавати на вимогу працівника мілі-
ції для перевірки права і техпаспорт. 
Точніше — про виключення такого 
обов’язку з ст.16 закону «Про дорожній 
рух» із 13 серпня цього року. Тепер 
водій зобов’язаний «мати при собі 
та на вимогу працівників міліції… 
пред’являти для перевірки посвід-
чення водія, реєстраційний документ 
на транспортний засіб, а у випадках, 
передбачених законодавством, страхо-
вий поліс (сертифікат) про укладення 
договору обов’язкового страхування 
цивільно-правової відповідальності».

Згадка про обов’язок передання 
цих документів для перевірки також 
зникла з диспозиції норми ст.126 Ко-
дексу про адміністративні правопо-
рушення, що передбачає відповідаль-
ність за керування транспортними 
засобами особами, які не мають відпо-
відних документів або не пред’явили їх 
для перевірки.

Здавалося б, нарешті! Тепер спілку-
вання з інспектором ДАІ взагалі стане 

«безконтактним»: через щілину у вікні 
дверей автомобіля поцікавився його 
документами, приклав до скла свої, 
запитав про причину зупинки — і 
їжджай часто собі далі.

Проте в Державтоінспекції МВС 
уважають інакше. На виконання п.3 
«Прикінцевих положень» закону 
№3565-VI, відомство розробило й опу-
блікувало для обговорення на своєму 
офіційному сайті проект постанов 
Кабміну, що вносить зміни до Правил 
дорожнього руху. 

Цим документом пропонується 
встановити, що водій зобов’язаний 
пред’явити документи на право керу-
вання транспортним засобом, а в разі 
виникнення підозри щодо підробки 
передати їх працівникові міліції для 
перевірки. 

Як часто на дорозі виникатимуть 
такі підозри і чому інспекторам ДАІ так 
важливо дістати в свої руки ці права — 
запитання, відповіді на які ви, на жаль, 
не знайдете в досить формально складе-
ній пояснювальній записці до проекту.

Картина маслом

Проте кожен рядовий водій хоч 
би раз стикався із ситуацією, коли, 
передавши права і техпаспорт праців-
никові міліції, доводилося продовжу-
вати розмову про їх повернення вже в 
службовій машині останнього. Хоч-
не-хоч, а ти фактично поставлений у 
програшну ситуацію прохача, котрий 
передав свої документи охоронцеві 
порядку на знак свої гарних намірів. 
У наявності — очевидний корупціо-
генний чинник, якщо говорити сухою 
нормотворчою мовою.

Якщо постанову Кабміну приймуть 
у запропонованій редакції, інспектор 
і надалі вимагатиме передати йому 
документи, мотивуючи свої дії наду-
маними підозрами. Водієві, що сум-
нівається в правоті даїшника, можна 
додатково натякнути, що відмова в 

переданні документів негайно, при 
двох свідках, перетвориться на злісну 
непокору законному розпорядженню 
співробітника міліції. А це — ст.185 
КпАП, що передбачає до 15 діб адмі-
ністративного арешту.

До речі, саме так Головне управ-
ління в м.Києві Управління держав-
тоінспекції МВС у своєму листі від 
1.04.2011 №4-885 роз’яснило практику 
застосування ст.185 КпАП. Про цей 
лист дорожні активісти пригадали на-
передодні відміни техогляду.

Ми впевнені, що викладена вище 
логіка ДАІ та протоколи, складені за 
фактами «злісної непокори», врешті-
решт будуть визнані неспроможними. 
Тільки відбудеться це не раніше, ніж 
справи про ці адмінправопорушення 
потраплять у суд завдяки одиницям 
принципових і свідомих громадян. 
Одначе те, що від запропонованої ДАІ 
норми до цього постраждає мільйон 

несвідомих громадян, сумніватися не 
доводиться: у питанні перспективи 
загриміти на 15 діб або розлучитися 
з кількома сотнями грошових знаків 
вибір очевидний.

Усе це — найближча перспектива 
практики застосування норми ПДР 
про обов’язок водія передати доку-
менти працівникові міліції, якщо така 
норма, звичайно ж, з’явиться в цих 
правилах.

Сім разів відміряй…

Проте, поки Державтоінспекція 
приймає побажання з приводу своїх 
ідей, можна спробувати упередити 
описану ситуацію шляхом подання 
відповідних зауважень і пропозицій.

Безумовно, за наявності підозр у 
підробці прав або техпаспорта такі 
«документи» повинні вилучатися. 
Тільки не за правилами дорожнього 

руху, а за правилами кримінального 
судочинства. Підробка документів — 
злочин. Так визначила ст.358 Кримі-
нального кодексу. 

Порядок провадження в кримі-
нальних справах на території України 
здійснюється виключно за правилами 
Кримінально-процесуального кодексу. 
Суд, прокурор, слідчий та орган дізна-
ння зобов’язані в межах своєї компе-
тенції порушити кримінальну справу 
в кожному випадку виявлення ознак 
злочину, прийняти всі передбачені за-
коном заходи для встановлення події 
злочину, осіб, винних у скоєнні зло-
чину, і для їх покарання.

Безпосереднє виявлення вказаними 
вище суб’єктами ознак злочину є приво-
дом для порушення кримінальної спра-
ви. Підозра у скоєнні злочину (зокрема 
й та, що виникає в інспектора ДАІ) 
припускає або затримання особи, або 
застосування до неї запобіжного заходу.

З положень стст.1, 3, 4, 43-1, 94 КПК 
випливає принаймні три висновки:

1) порядок будь-яких дій держорга-
нами щодо підозр громадян у скоєнні 
злочинів, може встановлюватися ви-
ключно в КПК;

2) ці питання насправді вже достат-
ньою мірою врегульовані КПК;

3) у частині встановлення обов’язків 
водія, якого працівник ДАІ підозрює 
в скоєнні злочину, проект постанови 
Кабміну, підготовлений Державтоін-
спекцією, суперечить КПК.

Цих позицій, зрештою, повинно 
бути досить для того, щоб виключити 
проблемну норму з проекту.

Від редакції

Викладені в цій статті аргументи 
з пропозицією виключити з проекту 
постанови Кабміну положення про 
обов’язок водія передавати документи 
працівникові міліції були направлені 
нашою газетою Управлінню ДАІ МВС 
України.�

ДОКУМЕНТИ

Реєстрація 
для безпритульних
Кабінет Міністрів затвердив 
порядок реєстрації місця 
проживання чи перебування 
бездомних осіб. Щоправда, без 
паспорта зробити це все одно не 
вдасться.

Відповідну постанову ухвалено на 
засіданні Уряду, повідомив департа-
мент інформації і комунікацій з гро-
мадськістю секретаріату Кабміну. По-
рядок реєстрації місця проживання чи 
перебування безпритульних осіб роз-
робило Міністерство внутрішніх справ. 

Передбачено, що реєстрація місця 
проживання чи перебування безпри-
тульної особи здійснюється шляхом 
внесення до паспортного документа, 
що підтверджує законність проживан-

ня на території України, відомостей 
про місце проживання чи перебу-
вання безпритульної людини із за-
значенням місцезнаходження центру 
обліку безпритульних громадян, де 
вона зареєстрована, чи закладу для 
безпритульних осіб, де їй надається 
тимчасове житло. 

Для реєстрації безпритульна осо-
ба подає: заяву про реєстрацію, копію 
посвідчення про взяття на відповід-
ний облік, паспорт чи документ, що 
підтверджує законність перебування 
на території України, квитанцію про 
сплату держмита чи документ про 
звільнення від сплати. 

Водночас порядок не передбачає 
оформлення зняття бездомної особи 
з місця перебування.�

РЕФОРМУВАННЯ

Розрахунок для чиновників
Президент доручив Кабміну 
вдосконалити порядок надання 
адміністративних послуг і 
визначити, які з них мають бути 
платними, розповіла перший 
заступник глави Адміністрації 
Президента Ірина Акімова. 

У дорученні йдеться про розробку 
та прийняття відповідного закону, про 
проведення інвентаризації видів адмі-
ністративних послуг, про визначення 
їх чіткого переліку, про вдосконалення 
рівня організації та надання таких по-
слуг. «Цей план слугуватиме основним 
інструментом контролю Президента за 
ходом реформування адміністратив-
них послуг», — зазначила І.Акімова.

За її словами, на сьогодні не існує 

вичерпного переліку адміністратив-
них послуг, тому згідно з дорученням 
Уряд мусить завершити інвентариза-
цію адміністративних послуг до жов-
тня цього року. 

Також глава держави доручив під-
готувати і внести на розгляд Верхо-
вної Ради законопроект про підстави 
надання адміністративних послуг. 
Ним визначатимуть види послуг, 
які надаватимуться на безоплатній 
та платній основах, регулюватимуть 
розмір цієї оплати, строки надання 
послуг тощо.

Особливу увагу Президент приді-
лив питанню прозорості надання цих 
послуг. На забезпечення виконання 
цієї умови Віктор Янукович доручив 
Кабміну створити єдиний портал ад-

мінпослуг. «Створення веб-порталу — 
це крок до прозорості», — наголосила 
І.Акімова.

Також глава держави висловив пе-
реконання у необхідності збільшення 
годин прийому для одержувачів ад-
мінпослуг та забезпечення належних 
умов у приміщеннях, облаштованих 
для прийому громадян.

Президент запропонував запрова-
дити пілотні проекти з реформування 
сфери надання адміністративних по-
слуг у Києві, Кіровограді та Луганську. 
Також В.Янукович доручив реалізува-
ти в Києві пілотний проект зі створен-
ня Центру Державної автомобільної 
інспекції МВС, який надаватиме по-
слуги, що пов’язані з використанням 
транспортних засобів.�
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РОЗ’ЯСНЕННЯ

Тонка межа подарунка
Розрізнити подарунок та хабар 
досить важко, тому питання 
отримання та передання 
подарунків публічними 
службовцями регулюється 
законодавчо. Де провели цю тонку 
межу вітчизняні парламентарі, 
пояснили фахівці Мін’юсту.

Обов’язкове декларування по-
дарунків особами, що обіймають 
політичні посади, а в деяких держа-
вах — усіма публічними службовця-
ми, запроваджено на законодавчому 
рівні у низці країн Європи. Так, в 
Польщі обов’язковість декларування 
подарунків передбачена для осіб, які 
обіймають політичні посади, а також 
місцеві виборні посади, в Угорщині 

— для членів Парламенту, у Великій 
Британії, Іспанії та Німеччині — для 
членів уряду та осіб, котрі обіймають 
політичні посади, а в Латвії — для всіх 
публічних службовців. 

Тривалий час точилися гострі дис-
кусії з приводу того, як врегулювати 
зазначене питання на законодавчому 
рівні в нашій країні: заборонити вза-
галі приймати подарунки; дозволити 
лише подарунки, вартість яких не 
перевищує встановлену; зобов’язати 
передавати в орган державної влади, 
де працює публічний службовець, усі 
подарунки або лише ті, ціна яких вища 
за визначену, та реєструвати їх отри-
мання тощо.

Нарешті знайшли компроміс у 
врегулюванні питання одержання по-
дарунків особами, уповноваженими на 
виконання функцій держави, котрий 
відображено у законі «Про засади за-
побігання і протидії корупції». 

Так, відповідно до ч.1 ст.8 закону 
особам, уповноваженим на виконання 
функцій держави або органів місцево-
го самоврядування, та деяким прирів-
няним до них особам забороняється 
приймати дарунки (пожертви) за 
рішення, дії чи бездіяльність в інтер-
есах дарувальника, що приймаються, 
вчиняються як безпосередньо такою 

особою, так і за її сприяння іншими 
посадовими особами та органами, тоб-
то у формі так званого завуальованого 
хабара. Крім того, категорично заборо-
няється приймати будь-який дарунок 
(пожертву) від підлеглої особи. 

Згідно із законом публічним служ-
бовцям дозволено приймати дарунки, 
які відповідають загальновизнаним 
уявленням про гостинність, та пожерт-
ви, крім випадків, передбачених ч.1 
цієї статті, якщо вартість таких дарун-
ків (пожертв) не перевищує 50% міні-
мальної заробітної плати, встановленої 
на день прийняття дарунка (пожертви), 
одноразово, а сукупна вартість таких 
дарунків, одержаних від одного джере-
ла протягом року, — однієї мінімаль-
ної заробітної плати, встановленої на 
1 січня поточного року. 

Таке обмеження вартості дарунка 
не поширюється на дарунки, які дару-
ють близькі особи. Близькими особами 
закон визначає подружжя, дітей, бать-
ків, рідних братів і сестер, діда, бабу, 
онуків, усиновлювачів, усиновлених, 
а також інших осіб за умови їх постій-
ного проживання разом із суб’єктом 
відповідальності за корупційні право-
порушення. 

Отже, в цьому випадку мова йде 
не тільки про близьких осіб суб’єкта 
відповідальності за корупційні пра-
вопорушення, з якими він перебуває 
в офіційному родинному зв’язку, а й 
про інших членів його сім’ї, за умо-
ви, якщо вони проживають разом та 
ведуть спільне господарство, як це 
передбачено ч.2 ст.3 Сімейного кодек-
су, відповідно до якої сім’ю складають 

особи, котрі спільно проживають, 
пов’язані спільним побутом, мають 
взаємні права та обов’язки. 

Крім того, дарунками не вважають-
ся загальнодоступні знижки на товари, 
послуги, загальнодоступні виграші, 
призи, премії, бонуси. 

Враховуючи вимоги закону, до осо-
бистих подарунків належать подарун-
ки, одержані від близьких осіб, давніх 
друзів та добрих знайомих, які дару-
ють подарунки з нагоди, наприклад, 
дня народження, ювілею або загально-
визнаного свята (Новий рік, Міжна-
родний жіночий день, День захисника 
Вітчизни) за умови, що їх дарунки не 
впливатимуть на прийняття публічни-
ми службовцями правомірних рішень 
або не створюватимуть враження, що 
це може впливати на їхні рішення. 

До дарунків, котрі дозволено буде 
приймати публічним службовцям, 
можуть належати і ділові дарунки (су-
веніри), і прояви гостинності (запро-
шення на каву або вечерю) у скромних 
масштабах, які широко використо-
вують для налагодження добрих ді-
лових відносин і зміцнення робочих 
стосунків. 

Однак умовами прийняття таких 
подарунків та проявів гостинності є 
знову ж таки те, що такі подарунки та 
прояви гостинності не будуть постій-
ними, не впливатимуть на прийняття 
публічними службовцями рішень або 
не створюватимуть враження, що це 
може впливати на їхні рішення. 

Важливою вимогою закону є вста-
новлення обов’язку передавати пода-
рунки, одержані як дарунки державі, 
тобто вручені під час візитів, урочис-
тостей, інших офіційних заходів, до 
того органу державної влади, в якому 
працює публічний службовець, в по-
рядку, встановленому Кабміном. Тож 
вказане питання буде остаточно вре-
гульоване після прийняття Урядом 
рішення про затвердження порядку 
передання подарунків особами, упо-
вноваженими на виконання функцій 
держави. �

УМОВИ ПРАЦІ

Цифрова 
справа
Набув чинності закон, який 
дозволяє подавати електронні 
документи для державної 
реєстрації юридичним особам та 
фізичним особам — підприємцям.

Закон «Про внесення змін до Зако-
ну України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб — 
пі дприємців» щодо проведення 
електронної реєстрації» (№2609-17) 
був прийнятий парламентом у жовт-
ні 2010 р., але набув чинності лише 
14 серпня цього року. Те, що доку-
мент не вступив у силу впродовж 
тривалого часу, пояснюється тим, що 
Уряд мусив підготуватися до його 
виконання. 

Законом запроваджено електрон-
ну державну реєстрацію юридичних 
осіб та фізичних осіб — підприємців, 
а також подання запитів на отриман-
ня відомостей з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб — підприємців у електронному 
вигляді.

Відповідно до нововведень при 
поданні електронних документів 
буде задіяно електронний підпис, 
який слід отримувати і щороку по-
новлювати, особисто відвідуючи 
реєстраторів.

Усю інформацію, що стосується 
електронного формату документів, 
а також програм формування та по-
дання документів, необхідних для 
проведення реєстрації підприємців, 
можна знайти на офіційному веб-
сайті Держкомпідприємництва. �

РИЗИКИ

Норми 
різного 
тлумачення
Асоціація «Український 
Кредитно-Банківський Союз» 
з метою зменшення ризиків 
банківської діяльності 
звернулася до НБУ по 
роз’яснення питань, пов’язаних 
із наслідками списання 
заборгованості відповідно до 
вимог Порядку відшкодування 
банками безнадійної 
заборгованості за рахунок резерву. 

Такий порядок було прописа-
но постановою правління НБУ від 
1.06.2011 №172. УКБС вважає, що, за-
тверджуючи цей порядок, регулятор 
дав банківській системі прогресивний 
інструмент, який дозволить фінуста-
новам урегулювати проблемну забор-
гованість, що звужувала можливості 
банківського кредитування реального 
сектору економіки.

«Разом з тим деякі питання засто-
сування зазначеної постанови НБУ 
потребують додаткових роз’яснень 
НБУ для зменшення випадків різного 
тлумачення норм банками та регулято-
ром. Це сприятиме мінімізації ризиків 
неоднозначного застосування порядку 
та виникнення спірних ситуацій в ді-
яльності банківського сектору, — на-
голосила генеральний директор Асо-
ціації  Галина Оліфер. — Такий підхід 
дозволить зменшити проблемні активи 
банківського сектору, які, за офіційни-
ми даними НБУ на 1.07.2011, сягають 
86,4 млрд грн., що становить майже 10% 
загальних зобов’язань фінустанов». �

КОНТРОЛЬ

Підприємницький нагляд
Найближчим часом органи 
державної влади зможуть 
вимагати  отримання 
з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних 
осіб — підприємців не витягів, 
а дані в електронному вигляді.

З відповідною ініціативою до Верхо-
вної Ради звернувся Кабмін, який вніс 
проект «Про внесення змін до стат-
ті 20 Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб та фізич-
них осіб — підприємців» (№9056).

Як зазначають урядовці в пояс-
нювальній записці до проекту, під 
час проведення контрольних заходів 
органи державної контрольно-ревізій-
ної служби (ДКРС) часто стикаються 
з проблемою якісного добору об’єктів 
контролю для здійснення ревізій, 
державних фінансових аудитів та 
перевірок державних закупівель, у ді-
яльності яких може виникнути ризик 
допущення фінансових порушень.

Також Державна фінансова інспек-
ція на виконання завдань, визначених 
чинним законодавством, потребує 
отримання інформації про підконт-
рольні їй установи, зокрема відомостей 
про їх найменування, організаційно-
правову форму, адреси, відокремлені 
підрозділи, органи правління, керів-
них осіб, про відсутність за місцезна-
ходженням, про перебування в стані 
ліквідації тощо. Зазначена інформа-
ція міститься в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб та фізичних 
осіб — підприємців.

На даний момент органам ДКРС 
надано право отримувати від спеці-

ально уповноваженого органу з питань 
державної реєстрації відомості, що 
містяться в реєстрі, лише у вигляді 
витягу та довідки про наявність чи 
відсутність у реєстрі інформації, яка 
запитується.

Водночас, як зазначають урядовці, 
підконтрольними органам ДКРС є 
близько 100 тис. підприємств, установ 
і організацій, більшість з них перебу-
вають у стані реорганізації, ліквідації 
або ж були недавно створені. 

«Уточнення такого масиву інфор-
мації шляхом надання запитів до 
спеціально уповноваженого органу з 
питань державної реєстрації в уста-
новленому законом порядку є не-
можливим. Зазначене призводить до 
того, що Держфінінспекція не володіє 
достовірною інформацією про під-
контрольні їй підприємства, установи і 
організації, зокрема в частині підтвер-
дження їх існування», — мовиться в 
пояснювальній записці.

Понад те, враховуючи строки 
отримання органами ДКРС витягів з 
реєстру після направляння запитів до 
окремих установ, зазначена інформа-
ція може втратити актуальність при 
проведенні термінових контрольних 
заходів, участі в судових засіданнях 
тощо, наголошують у Кабміні.

Таким чином, у КМ дійшли висновку, 
що існуюча форма отримання інфор-
мації не дозволяє органам ДКРС для 
провадження державного фінансового 
контролю здійснювати аналітичну ро-
боту щодо добору об’єктів, у діяльності 
яких можуть виникнути ризики.

Крім того, урядовці зазначають, 
що Держфінінспекція є учасником 

проекту «Модернізація державних фі-
нансів», яким передбачено створення 
інформаційно-аналітичної Системи 
управління державними фінансами 
(СУДФ), користувачами якої будуть 
розпорядники та одержувачі бюджет-
них коштів, органи виконавчої влади, 
організації та установи, що провадять 
діяльність, яка пов’язана з управлін-
ням державними коштами. Одним із 
важливих етапів створення СУДФ є 
вдосконалення підходів щодо плану-
вання контрольно-ревізійної роботи 
через запровадження механізму до-
бору об’єктів для державного фінан-
сового контролю, для чого Держфінін-
спекція потребує дійсної інформації 
про підконтрольні установи.

Запровадження процедури отри-
мання Держфінінспекцією інформа-
ції з реєстру дозволить сформувати 
актуальну мережу підконтрольних 
органам ДКРС підприємств, установ 
і організацій, що надасть можливість 
здійснювати попередній аналіз масиву 
підконтрольних установ, проводити за 
допомогою СУДФ їх якісний добір на 
основі оцінки ризиків, сподіваються 
ініціатори змін. Також вони переко-
нані, що прийняття закону скоротить 
кількість дрібних та малоефективних 
контрольних заходів, підвищить їх 
результативність, послабить фіскаль-
ний тиск на суб’єктів господарювання 
та зменшить втручання держави в їх 
діяльність. �

ЗДОРОВ’Я

Лікування 
з попередженням
З 13 серпня реклама засобів 
і способів лікування має 
попереджати про шкоду 
самолікування. Таким чином 
законодавці намагаються 
захистити громадян від 
неконтрольованого прийому 
ліків.

Зміни до порядку реклами лікар-
ських засобів, медичної техніки, 
методів профілактики, діагности-
ки, лікування і реабілітації внесені 
законом «Про внесення зміни до стат-
ті 21 Закону України «Про рекламу» 
(№3235-VI). Закон Верховна Рада 
прийняла ще 19 квітня, але набув він 
чинності через 3 місяці після офіційної 
публікації.

Відповідно до змін текст «медич-
ної» реклами повинен в обов’язковому 
порядку містити попередження про те, 
що самолікування може бути шкідли-
вим для здоров’я. Причому таке попе-
редження повинне займати не менш 
ніж 15% площі всієї реклами або не 
менш ніж 15% її тривалості.

Експерти неодноразово зазначали, 
що велику кількість реклами медич-
них препаратів провокує їх засто-
сування без лікарської консультації. 
В результаті люди ризикують своїм 
здоров’ям, а іноді й життям. �

ПРОЦЕДУРА

За день позбутися бізнесу
У Верховній Раді пропонують 
суттєво спростити процедуру 
припинення підприємницької 
діяльності. Якщо нардепи 
підтримають зміни, то на 
таку процедуру громадянам 
знадобиться лише один день. 

За критерієм «легкості» у запо-
чаткуванні та веденні бізнесу Україна 
в рейтингу Світового банку посідає 
145-е місце серед 183 країн. При 
цьому важко не лише розпочинати 
підприємницьку діяльність, а й при-
пинити її. 

У необхідності спрощення цієї 
процедури переконана народний де-
путат Наталія Королевська, яка внесла 
законопроект «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо заяв-
ницького принципу державної реє-

страції припинення підприємницької 
діяльності фізичних осіб — підприєм-
ців» (№9048). 

«Це досить важливо, зокрема, для 
дрібних підприємців у тому разі, коли 
їхній бізнес вже не приносить навіть 
дуже скромний дохід (що часто трапля-
ється за сучасних умов), і вже колишній 
дрібний підприємець має шукати нову 
роботу та реєструватись як безробітний. 
Тому необхідність у прийнятті цього 
акта є очевидною», — мовиться у по-
яснювальній записці до законопроекту. 

На сьогодні існує складна та об-
тяжлива процедура з припинення під-
приємницької діяльності фізичними 
особами — підприємцями:

— підприємець подає реєстратору за-
яву про припинення підприємницької 
діяльності;

— публікується повідомлення про це 

у спеціалізованому друкованому засобі 
масової інформації;

— підприємець збирає довідки 
контролюючих органів про відсут-
ність заборгованості (від податкової 
інспекції, Пенсійного фонду, фондів 
соціального страхування);

— підприємець подає отримані до-
відки реєстратору.

Народні депутати вже прийняли 
закон «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
спрощення процедур припинення 
юридичних осіб та підприємницької 
діяльності фізичних осіб — підпри-
ємців за їх рішенням» (№3384-VI), і він 
має набути чинності 18 грудня цього 
року. Однак нардеп наголошує, що він 
не вносить істотних змін до процедури 
припинення підприємницької діяль-
ності фізичних осіб — підприємців за 

їхнім рішенням, яка залишатиметься 
складною та багатоступеневою.

Новим проектом пропонується сут-
тєво полегшити дану процедуру. Від-
повідно до пропозицій підприємцеві 
досить буде лише повідомити реєстра-
тора про припинення підприємницької 
діяльності, й інформацію про таке при-
пинення негайно буде зареєстровано. 

Ідеологія запропонованих змін ба-
зується на тому, що фізична особа, яка 
припиняє свою підприємницьку діяль-
ність, на відміну від випадку з ліквіда-
цією юридичної особи, нікуди не зникає, 
пояснює Н.Королевська. Фізична особа 
і після припинення підприємницької 
діяльності продовжує відповідати за 
свої борги, і обсяг такої відповідаль-
ності жодним чином не змінюється. Це 
стосується, зокрема, й сплати податків 
і зборів. �

За словами урядовців, нині контролюючі органи 
не можуть якісно відбирати підприємства для ревізій.
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10 законодавча влада



МОВНА ПОЛІТИКА

Буква Конституції.
Для належного функціонування української мови правової бази достатньо, 
але вона має бути гармонізована 

АНДРІЙ ПОТЬОМКІН, 
начальник відділу вивчення 
та узагальнення судової практики 
Вищого господарського суду України

Новітня історія України свідчить 
про встановлення поганого 
прецеденту — поділу суспільства 
за мовною ознакою. Переважну 
більшість в нашій державі 
становлять українці, але велика 
частина з них є зросійщеними. 
Крім того, постійні політичні 
спекуляції щодо мовного 
питання аж ніяк не сприяють 
консолідації української нації. 
Проте питання двомовності 
передусім є соціально-
психологічною проблемою 
національної свідомості, що 
зазнала трансформації в процесі 
зміни системи цінностей в умовах 
перехідного періоду. 

Позитивні зрушення

Тривала відсутність виваженої 
мовної політики та брак усебічного 
правового забезпечення державного 
статусу української мови, власне, і 
стали причинами виникнення мов-
ної проблеми в Україні. Теперішня 
ситуація передусім характеризується 
несвідомим, а подекуди й байдужим 
ставленням до проблем реального за-
безпечення статусу української мови 
як державної. Це негативно позна-
чається як на внутрішньодержавних 
відносинах, так і на репутації України 
на міжнародній арені.

Водночас згідно з абз.6 ст.6 закону 
«Про основи національної безпеки 
України» від 19.06.2003 №964-IV забез-
печення розвитку і функціонування 
української мови як державної в усіх 
сферах суспільного життя на всій те-
риторії країни, гарантування вільно-
го розвитку, використання і захисту 
російської, інших мов національних 
меншин є пріоритетами національних 
інтересів держави.

Сьогодні дедалі більше спостеріга-
ються позитивні зрушення в мовному 
питанні. Органи державної влади від-
повідно до ст.11 Конституції почали 
реально «сприяти консолідації та роз-
виткові української нації, її історичної 
свідомості, традицій і культури». Зо-
крема, такій цінності, як українська 
мова з гострими, як лезо, самобутніми 
словами і зворотами.  Це є запорукою 
гідності та незалежності Українського 
народу, символом єднання, доскона-
лим засобом самоствердження україн-
ської нації. 

Єдиним органом конституційної 
юрисдикції неодноразово вирішувало-
ся питання щодо відповідності законів 
та інших правових актів Конституції 
та давалось офіційне тлумачення по-
ложень Основного та інших законів 
України, які є правовою основою для 
здійснення державної мовної політики. 
Зокрема, під час офіційного тлумачен-
ня ст.10 Конституції в рішенні КС від 
14.12.99 №10-рп/1999 були осмислені 
й конкретизовані її положення, забез-
печено національні інтереси України 
в мовній сфері.

Об’єднання — в узгодженні

Воднораз за часів незалежності 
нашої держави накопичено чима-
ло проектів, що мають урегулювати 
проблеми мовного законодавства. Це, 
своєю чергою, зумовлює необхідність 
створення узгоджувальної комісії, яка 
б об’єднала позитивні напрацювання і 
внесла на розгляд Верховної Ради єди-

ний законопроект про мови в Україні. 
Адже дотепер залишається чинним 
закон УРСР «Про мови в Українській 
РСР» від 28.10.89 №8313. 

Слід виходити з того, що право-
ве регулювання мовних відносин в 
Україн ській державі має базуватися 
на гармонійному поєднанні наці-
онального інтересу із суворим до-
триманням прав і свобод людини і 
громадянина. Новий закон про мови 
повинен бути, з одного боку, послі-
довним утіленням державного суве-
ренітету на основі норм Конституції, 
а з другого — достатньо гнучким, 
щоб не порушити прав національних 
меншин, обмеження свободи особи, 
приниження її честі та гідності, ви-
никнення конфліктів.

Основною, беззаперечною заслугою 
закону УРСР про мови є забезпечення 
українській мові статусу державної. Це 
суттєво загальмувало процес звуження 
її використання в усіх сферах держав-
ного і суспільного життя, що становило 
небезпеку збереженню ідентичності 
українців як нації. Проте недосконалість 
цього акта почала гостро відчуватися 
відразу після його прийняття, бо не 
було передбачено належного механізму 
контролю та відповідальності за пору-
шення норм закону.

Головною причиною невідповід-
ності закону УРСР про мови нинішнім 
реаліям є те, що він не враховує ста-
тусу України як суверенної держави 
і не відповідає вимогам стст.10, 11, 12 
Конституції, що й зумовлює гостру 
необхідність прийняття нового базо-
вого документа.

Правова база

Нормативно-правовими актами, 
які регулюють відносини, пов’язані 
із застосуванням української мови, 
і становлять правову основу для 
здійснення державної мовної полі-
тики в Україні, є Конституція, закон 
«Про мови в Українській РСР», за-
кон «Про ратифікацію Європейської 
хартії регіональних мов або мов мен-
шин», рішення КС №10-рп/1999 (справа 
про застосування української мови), 
№13-рп/2007 (справа про розповсю-
дження іноземних фільмів), №8-рп/2008 
(справа про мову судочинства).

Певні аспекти закріплені також в 
інших законодавчих актах. Так, у ч.2 
ст.8 закону «Про видавничу справу» за-
значено, що вся друкована продукція, 
яка розповсюджується через державні 
установи (бланки, квитанції, форми 
тощо), видається державною мовою. 
А ст.77 Митного кодексу закріплює 
необхідність оформлення митних до-
кументів українською мовою або офі-

ційними мовами митних союзів, якщо 
Україна є членом таких.

Відповідно до ст.4 закону «Про по-
рядок висвітлення діяльності органів 
державної влади та органів місцевого 
самоврядування в Україні засобами 
масової інформації» мова поширен-
ня інформації про діяльність органів 
державної влади та органів місцевого 
самоврядування в ЗМІ визначається 
Конституцією та законом «Про мови 
в Україні» (мається на увазі той-таки 
закон «Про мови в Українській РСР»). 
А в разі поширення офіційної інфор-
мації іншими мовами владні органи 
мають забезпечити автентичний пере-
клад. Самостійний переклад офіційної 
інформації заборонений. Крім того, 
положення ч.1 ст.10 закону «Про теле-
бачення і радіомовлення» зобов’язує 
телерадіоорганізації вести мовлення 
державною мовою.

Стаття 6 закону «Про кінематогра-
фію» констатує, що застосування мов 
у галузі кінематографії здійснюється 
відповідно до ст.10 Конституції. А ст.7 
закону «Про освіту» закріпила поло-
ження, що мова освіти визначається 
Конституцією та законом «Про мови 
в Українській РСР». 

Процесуальне законодавство перед-
бачає, що судочинство як у цивільних, 
так і в кримінальних справах прово-
диться українською мовою (ст.7 ЦПК та 
ст.19 КПК). Однак у чинних процесуаль-
них кодексах не передбачено права чи 
обов’язку суду повертати позовну заяву, 
яку складено російською або іншою мо-
вою і подано до суду без перекладу на 
державну мову. Отже, відмовити у при-
йнятті такої заяви суд не може, оскільки: 
по-перше, гарантоване Конституцією в 
ст.55 право на судовий захист не обме-
жується Основним Законом мовою звер-
нення; по-друге, згідно з приписами ч.2 
ст.7 закону «Про звернення громадян» 
забороняється відмова в прийнятті та 
розгляді звернення з посиланням на 
політичні погляди, партійну належність, 
стать, вік, віросповідання, національ-
ність громадянина, незнання мови звер-
нення. А відповідно до ч.3 ст.5 закону 
«Про мови в Українській РСР» відмова 
службової особи прийняти і розгляну-
ти заяву громадянина з посиланням 
на незнання мови, якою він звернувся, 
тягне за собою відповідальність згідно 
з чинним законодавством.

Нарешті, в п.5 ч.2 ст.9 закону «Про 
громадянство України» закріплено, що 
володіння українською мовою є однією з 
умов прийняття до громадянства України. 

Разом з тим гарантування націо-
нальним меншинам вільного розвитку, 
використання і захисту національної 
мови є загальновизнаним правом з по-
зицій міжнародного права. Так, ст.27 

Міжнародного пакту про громадян-
ські і політичні права від 16.12.66, до 
якого Україна приєдналася 25.12.90, 
передбачено, що особам, які належать 
до мовних меншин, не може бути 
відмовлено в праві користуватися 
рідною мовою. В ст.1 Угоди з питань, 
пов’язаних з поновленням прав депор-
тованих осіб, національних меншин і 
народів від 9.10.92, підписаної країна-
ми — учасницями СНД в Бішкеку і ра-
тифікованої Україною 17.10.93, зазна-
чено, що депортованим громадянам 
забезпечуються політичні, економічні 
та соціальні права й умови для освіти, 
національного, культурного та духо-
вного відродження.

Відповідно до п.«а» ст.10 Конвенції 
про забезпечення прав осіб, які на-
лежать до національних меншин від 
21.10.94, укладеної в Москві країнами 
СНД і підписаної Україною, перед-
бачається необхідність вивчення дер-
жавної мови та створення умов для 
вивчення рідної мови національними 
меншинами. Пункт 1 ст.5 Рамкової 
конвенції Ради Європи про захист на-
ціональних меншин від 1.02.95, рати-
фікованої Україною 9.12.97, зобов’язує 
створити необхідні умови для того, аби 
особи, які належать до національних 
меншин, мали можливість розвивати 
свою мову тощо.

Отже, правової бази для належного 
функціонування української мови як 
державної та гарантування вільного 
розвитку, використання і захисту росій-
ської, інших мов національних меншин 
в Україні достатньо. Проте ця правова 
база має бути гармонізована й об’єднана 
навколо базового закону про мови, який 
має відповідати реаліям державного і 
суспільного життя Україн ського народу 
й обов’язково враховувати інтереси на-
ціональних меншин.

Втрачена літера

Хоч яким би дивним це здавалося, 
але внаслідок неналежного ставлення 
до української мови та зволікання зі 
здійсненням реального забезпечення її 
існування як державної і сьогодні в кабі-
нетах державних органів (редакційних 
відділах) при складанні нормативно-
правових актів виникають спори щодо 
використання літери «ґ». Не потрапила 
вона і до тексту Основного та багатьох 
інших законів і підзаконних актів. Так, 
слово «обгрунтованість», що вживається 
в ч.3 ст.29 Конституції, згідно з правила-
ми п’ятого видання «Українського пра-
вопису» (1990 р.) мало б бути написаним 
через літеру «ґ».

Історичний досвід більшості євро-
пейських народів свідчить, що мова 
як важливий показник національ-
ної ідентичності була і залишається 
об’єктом державної підтримки та 
регулювання. Проте в Україні ще не 
все зроблено для повноцінного впро-
вадження української мови в усі сфери 
суспільного життя. Потребують удо-
сконалення правові норми, що регу-
люють її функціонування. 

Слід докладати всіх зусиль для 
розширення сфери функціонування 
державної мови, щоб вона розвивалася 
та відігравала консолідуючу роль у ста-
новленні громадянського суспільства. 
Послідовне вирішення мовних пи-
тань, зміцнення державного статусу 
української мови передбачає стиму-
лювання процесу побудови заможної 
та демократичної України. А політи-
ки повинні своїми діями сприяти 
утвердженню державного статусу 
української мови, піднесенню її пре-
стижу серед країн світу, вихованню у 
співвітчизників пошани до культури 
і традицій Українського народу. �

АРМІЯ

Службове 
скорочення
Президент ініціював скорочення 
протягом 2012 року Збройних Сил 
на 8 тис. осіб, у тому числі — на 
5 тис. військовослужбовців.

Глава держави вніс як невідкладний 
для позачергового розгляду у Верховній 
Раді проект закону «Про чисельність 
Збройних Сил України на 2012 рік». До 
кінця наступного року Президент про-
понує привести чисельність української 
армії до 184 тис. осіб, зокрема до 139 тис. 
військовослужбовців.

Згідно з проектом скоротити чисель-
ність ЗС протягом 2012 року планують 
через: оптимізацію структури органів 
військового управління, усунення ду-
блювання функцій та зменшення ланок 
керування, створення військових час-
тин постійної готовності та мобіліза-
ційного резерву, оптимізацію структури 
та чисельності бойових частин – насам-
перед тих, де на озброєнні є несправні 
зброя і техніка, відновлення котрих 
неможливе або економічно недоцільне.

Йдеться також про розформуван-
ня неперспективних арсеналів, баз та 
складів, де зберігаються надлишкові або 
непридатні до подальшого використан-
ня ракети, боєприпаси та компоненти 
ракетного палива, озброєння, військова 
техніка та майно.

Крім того, проект передбачає опти-
мізацію кількості та чисельності підроз-
ділів забезпечення життєдіяльності та 
матеріально-технічного оснащення ЗС, 
зокрема, за рахунок переходу на нові 
форми організації і здійснення такого 
забезпечення (аутсорсинг).

Йдеться також про приведення 
системи військової освіти у відповід-
ність до сучасних завдань та потреб. 
Планується, крім того, вдосконалити 
навчальні центри з підготовки мо-
лодших фахівців, запровадити нову 
систему підготовки та перепідготовки 
професійних сержантів та старшин. �

РЕГУЛЮВАННЯ 

Проект 
«єдиного вікна»
У Мін’юсті пропонують 
запровадити єдиний документ, 
у якому підтверджуватиметься 
реєстрація підприємця в 
державних органах. Крім 
цього, новації мають спростити 
процедуру відкриття необхідного 
банківського рахунку.

З метою отримання зауважень і про-
позицій Мін’юст оприлюднив проект «Про 
внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо визначення єдиного 
документа, що підтверджує взяття на облік 
юридичних осіб та фізичних осіб — підпри-
ємців у органах статистики, державної 
податкової служби, Пенсійного фонду 
України».

Основною метою проекту, пояснюють 
у міністерстві, є завершення процесу за-
провадження принципу «єдиного вікна» 
при здійсненні державної реєстрації 
суб’єктів господарювання та взяття їх на 
облік в органах державної статистики, 
державної податкової служби та Пенсійного 
фонду. Здійснити це планують шляхом запро-
вадження тільки одного документа — витягу 
з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб та фізичних осіб — підприємців, що 
підтверджує взяття на облік новостворе-
ного суб’єкта господарювання у відповід-
них органах.

Під час відкриття суб’єктами госпо-
дарювання рахунку в банку для підтвер-
дження взяття їх на облік у відповідних 
органах пропонується використовувати 
витяг з реєстру. Його державний реєстра-
тор має видавати безкоштовно на наступ-
ний робочий день після дати державної 
реєстрації. �

АРХІВ

КС — інституція незалежності
РОМАН ЧИМНИЙ

Однією з фундаментальних 
ознак незалежності країни є її 
конституція. А чи не обов’язковим 
«супутником» основного закону — 
орган, що контролює її дотримання. 
Україна — не виняток: ще в 
перший рік існування молодої 
держави парламент ухвалив закон 
про Конституційний Суд. Аналіз 
становлення конституційної 
юрисдикції в Україні зокрема та 
у світі в цілому узагальнив у своїй 
монографії «Конституційний 
Суд України: історія і сучасність, 
доктрина і практика» постійний 
автор нашого тижневика, доктор 
філософських наук, член-
кореспондент Національної 
академії правових наук, суддя КС у 
відставці Олександр МИРОНЕНКО.

Україна — одна з 80 держав світу, 
в яких у різний час були створені та 

діють чи діяли за європейською мо-
деллю конституційні суди. Як зазна-
чає О.Мироненко, «з року в рік авто-
ритет єдиного органу конституційної 
юрисдикції в Україні зростав, вплив 
на процеси право- і державотворення 
посилювався, що крок за кроком під-
вищувало до нього інтерес певного 
кола науковців і політиків».

Водночас, за висновком автора, «про-
цес ствердження КС як найважливішої 
інституції судового захисту Основного 
Закону, особливо з початку третього 
тисячоліття, протікає суперечливо і 
потребує чи не докорінної перебудови 
діяльності Суду». Проблема загострю-
валася на тлі зростання очевидних по-
рушень Конституції, зокрема і грубих, 
з боку парламенту, президентської ад-
міністрації та Уряду. Це призводило до 
«стрімкого накопичення «правового не-
гативізму», антиюридизму, що реально 
загрожувало Україні втратою авторите-
ту на міжнародній арені й навіть могло 
поставити під сумнів її існування як 
незалежної і суверенної держави».

Як зауважує О.Мироненко, «пробле-
ми поглиблювалися, з одного боку, через 
послаблену увагу КС до прагнення 
спиратись у своїй діяльності не тільки 
на досвід європейських конституцій-
них судів, а й на власні, вітчизняні 
правові традиції, що мають глибоке 
і міцне коріння, багатий поживний 
грунт, а з другого — через поки що 
вочевидь недостатню увагу до питань 
конституційного правосуддя як галузі 
права, законодавства і юридичної нау-
ки, судового конституційного права, 
судового конституційного процесу 
(конституційного судочинства), тобто 
проблем, які багато в чому впливають 
на вдосконалення діяльності КС». На 
усунення цієї прогалини, а також на 
з’ясування шляхів підвищення ефек-
тивності вітчизняного конституцій-
ного правосуддя і спрямовується ця 
монографія, розрахована на студентів і 
викладачів, суддів та працівників апа-
рату установ судової влади, а також усіх, 
хто цікавиться проблемами конститу-
ційної юрисдикції.

Свої висновки і законодавчі про-
позиці ї  щодо пі двищенн я ефек-
тивності та зміцнення авторитету 
вітчизняної конституційної юрис-
дикції автор узагальнив у кількох 
напрямах. На перше місце з-поміж 
проблем діяльності КС виходить не-
повага до Конституції. «Жоден народ 
світу не поважатиме документ, що має 
найвищу юридичну силу, в умовах 
відвертого його ігнорування з боку 
держави», — наголошує О.Мироненко. 
Натомість в Україні «за рясними гасла-
ми про верховенство права насправді 
приховується викривлене його розу-
міння як верховенства закону». Для 
виправлення ситуації автор радить 
відмовитися від «небезпечної еквілі-
бристики між правом і політикою, 
прагнення політизувати юстицію, а 
не юридизувати політику».

Не менш важливим напрямом ви-
рішення проблем функціонування 
КС, на думку автора, є вдосконалення 
нормативних засад діяльності Суду. 
Також О.Мироненко звертає увагу на 

необхідність законодавчого вирішен-
ня питань: 

• запобігання затягуванню консти-
туційних проваджень; 

• розмежування повноважень між 
КС та іншими судами, особливо адмі-
ністративної юрисдикції; 

• доповнення пасивної компетенції 
Суду хоча б окремими елементами ак-
тивних повноважень (відкриття прова-
джень за власною ініціативою); 

• унормування порядку обрання та 
звільнення суддів КС; 

• запровадження інституту консти-
туційної скарги тощо. 

«Відповіді на сформульовані та ба-
гато інших питань, мабуть, дадуть на-
самперед правознавці-теоретики, — під-
сумовує О.Мироненко. — Але в будь-
якому випадку ці відповіді, безсумнівно, 
виходитимуть із завдань КС забезпечу-
вати верховенство права, найвищу юри-
дичну силу Конституції, рух у бік від ор-
тодоксального позитивізму, врахування в 
діяльності Суду тенденції до глобалізації 
та інтеграції правових систем». �
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ЕТИКА

Статус вимагає порядності.
Адвокат може бути суб’єктом спростування 
недостовірної інформації, навіть якщо 
представляв інтереси довірителів 

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

ВСТАНОВИЛА: 

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

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

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

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

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

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

«…потім потрапив до слідчого ізо-
лятора»; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Касаційна скарга підлягає частко-
вому задоволенню на таких підставах. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу Особи 6 та Особи 7 
задовольнити частково. 

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

Справу передати на новий розгляд 
до суду першої інстанції. 

Ухвала оскарженню не підлягає. � 

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала 

2 лютого 2011 р.    м.Київ 

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

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

ПОСЛУГИ

Від назви операції зміст не змінюється.
Правочин юридичної особи, вчинений 
нею без відповідного дозволу, може бути 
визнаний недійсним

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

ВСТАНОВИЛА: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Касаційна скарга підлягає частково-
му задоволенню з таких підстав. 

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

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

Проте з такими висновками судів 
повністю погодитись не можна. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу Особи 3 задоволь-
нити частково. 

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

Ухвала оскарженню не підлягає. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала 

2 лютого 2011 р.    м.Київ 

Колегія суддів Верховного Суду України у складі: 

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

У спорах про гроші на слово не вірять.
Якщо договір позики укладений у 
письмовій формі, рішення суду не може 
грунтуватися на показаннях свідків, які 
заперечують факт отримання коштів

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

ВСТАНОВИЛА: 

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

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

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

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

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

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

Касаційна скарга підлягає задово-
ленню з таких підстав. 

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

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

Проте з такими висновками суду 
погодитися не можна. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На підтвердження своїх позовних 
вимог Особі 7 надано квитанцію від 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу Особи 7 задо-
вольнити. 

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

Ухвала оскарженню не підлягає. �

ВЛАСНІСТЬ

Чужа земля переданню не підлягає.
Завідомо безпідставним є ініціювання 
громадянином питання про одержання 
у власність чи в користування ділянки, 
яка не є вільною

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

ВСТАНОВИЛА:

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

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

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

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

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

Касаційна скарга підлягає задово-
ленню з таких підстав.

Скасовуючи рішення суду першої 
інстанції та відмовляючи в задоволен-
ні позову, апеляційний суд виходив з 
того, що Особа 6 у судовому засіданні 

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

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

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

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

б) безоплатної передачі із земель 
державної і комунальної власності; 

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

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

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

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

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

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

Надання громадянину в користу-
вання чи у власність земельної ділян-
ки, що вже перебуває у власності або в 
користуванні іншої особи, провадить-
ся лише після вилучення (викупу) її в 
порядку, передбаченому ЗК.

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

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

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

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

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

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

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

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

Суд першої інстанції визнав по-
рушеними інтереси позивача щодо 
вирішення питання про надання йому 
земельної ділянки й задовольнив по-
зов частково, виходячи з того, що 
державні акти на право власності на 

земельні ділянки від 30.01.2007 підля-
гають скасуванню, оскільки підставою 
їх видачі відповідачам стало рішення 
Дарницького районного суду м.Києва 
від 13.09.2006.

Під час установлення зазначених 
фактів судом не були порушені нор-
ми процесуального права, правиль-
но застосовані норми матеріального 
права.

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

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

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

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

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

УХВАЛИЛА:

Касаційну скаргу Особи 6 задо-
вольнити.

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

Ухвала оскарженню не підлягає. �

 � Верховний Суд України
Іменем України 
Ухвала

19 січня 2011 року   м.Київ    

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

 � Верховний Суд України
Іменем України 
Ухвала

26 січня 2011 року   м.Київ    

Колегія суддів Верховного Суду України у складі: 
головуючого — Патрюка М.В., 
суддів: Балюка М.І., Луспеника Д.Д., Гуменюка В.І., Лященко Н.П., 
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КРИМІНАЛ 

Перевертня 
засудили
Ленінський районний суд 
Вінницької області засудив 
колишнього співробітника УБОЗ 
УМВС у Вінницькій області, який 
вимагав і одержав хабара, 
до 5 років позбавлення волі. 

Встановлено, що капітан міліції 
вимагав у місцевої мешканки $2000 за 
непритягнення до кримінальної відпо-
відальності її сина, якого було затри-
мано за розповсюдження наркотичних 
засобів. У червні 2010 р. співробітники 
СБУ затримали зловмисника в одно-
му зі скверів Вінниці відразу ж після 
одержання хабара.

Стосовно міліціонера було по-
ру шено к ри м і на л ьн у с п ра ву за 
ознаками злочину, передбаченого 
ч.2 ст.368 («одержання хабара, по-
єднане з вимаганням») Криміналь-
ного кодексу.

За результатами розгляду матері-
алів кримінальної справи суд визнав 
його винним у скоєнні вказаного зло-
чину і призначив йому покарання у 
вигляді 5 років позбавлення волі, з 
позбавленням права обіймати будь-
які посади в правоохоронних органах 
України терміном на 3 роки, з позбав-
ленням спеціального звання. �

ПРОТЕСТ

Кіно буде! 
Столичній прокуратурі вдалося 
відстояти кінотеатр «Молодіжний». 
Київрада задовольнила протест 
прокуратури м.Києва, внесений 
на рішення про віднесення 
приміщення кінотеатру 
«Молодіжний» до об’єктів 
приватизації без збереження 
профілю.

Прокуратура м.Києва під час про-
ведення перевірки встановила, що 
згідно з рішенням Київської міської 
ради від 23.03.2000 №59/780 «Про за-
твердження переліку об’єктів, які 
перебувають у комунальній власності 
територіальної громади міста і підля-
гають приватизації» Державне кому-
нальне підприємство «Кінотеатр «Мо-
лодіжний», розташоване за адресою: 
м.Київ, вул. Рубежівська, 7, включено 
до переліку об’єктів, що підлягають 
приватизації без збереження профілю, 
повідомили «ЗіБ» у прес-службі про-
куратури м.Києва.

Як з’ясувалося, цей документ су-
перечив вимогам закону «Про прива-
тизацію державного майна», чинним 
на той час основам законодавства 
України про культуру, що призводи-
ло до порушення прав громадян (пе-
редусім дітей і молоді) на соціальний 
розвиток, на збереження і підвищення 
культурного потенціалу. У зв’язку із 
цим прокуратура столиці опротесту-
вала це рішення Київради. �

СПЕЦОПЕРАЦІЯ

Жінки 
як товар
Співробітники Управління 
СБУ в Донецькій області 
спільно з працівниками органів 
міліції викрили і припинили 
протиправну діяльність 
українських та іноземних 
громадян, які налагодили 
міжнародний канал торгівлі 
людьми.

Зловмисники переправляли моло-
дих українських жінок до Німеччини 
і Польщі нібито з метою працевлашту-
вання робітницями у різних сферах. 
Насправді дівчат примушували займа-
тися проституцією у місцевих нічних 
клубах. До складу транснаціональної 
злочинної групи входило щонайменше 
5 осіб: 3 громадянина України та 2 — 
Німеччини. 

Канал проіснував більш ніж два 
роки, і за цей час за кордон було пере-
правлено 30 дівчат — мешканок До-
нецької, Харківської, Волинської та 
інших областей України.

За матеріалами СБУ органи мілі-
ції порушили кримінальну справу за 
ознаками злочину, передбаченого ч.3 
ст.149 КК («Торгівля людьми або інша 
незаконна угода щодо передачі люди-
ни»). Членів організованої злочинної 
групи затримали правоохоронці. �

ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ! 

«Титанові» злочинці 
Служба безпеки викрила 
та припинила незаконне 
заволодіння коштами 
державного 
науково-дослідного 
підприємства — Запорізького 
проектного інституту титану. 

Встановлено, що посадовці дер-
жавного інституту титану у змо-
ві з комерційними стру кт у рами 
м.Запоріжжя створили злочинну 
схему для виникнення у цієї наукової 
установи штучної заборгованості — 
за нібито невиконаний контракт з 

компанією-нерезидентом, за умова-
ми якого інститут мав розробити та 
передати закордонному замовнику 
технологію виробництва титану. Як 
гарантію розрахунків компанія-не-
резидент начебто передала інституту 
вексель на суму 200 млн грн. Гаран-
том виконання замовлення та сплати 
коштів виступила комерційна фірма, 
котра в подальшому передала права 
та обов’язки за контрактом ще кіль-
ком комерційним структурам, які на 
сьогодні ліквідовані. 

Насправді ніякого контракту не 
існувало, — так само, як і угод із за-

кордонними замовниками.
За фактом замаху на заволодіння 

майном державного закладу слідчий 
відділ Управління СБУ в Запорізькій 
області порушив кримінальну спра-
ву за ч.2 ст.15 («Замах на злочин»), 
ч.5 ст.191 («Привласнення, розтрата 
майна або заволодіння ним шляхом 
зловживання службовим станови-
щем») та ч.2 ст.366 («Службове під-
роблення»). 

У разі коли обвинувачення буде 
доведено у суді, підозрюваним може 
загрожувати максимальний строк 
позбавлення волі — до 12 років.�

ПІД ВАРТОЮ 

Умови для нового життя
Останнім часом у ЗМІ з’являється 
немало негативної інформації 
про умови тримання під вартою. 
Найбільше критичних зауважень 
викликають умови тримання 
вагітних жінок та жінок з 
дітьми. Наскільки це відповідає 
дійсності і як піклуються про 
вагітних в’язнів у Донецькому 
слідчому ізоляторі, «ЗіБ» 
розповів начальник цієї установи 
Д.Рєзаков. 

За його словами, умови тримання 
вагітних арештантів та жінок з дітьми 
в Донецькому слідчому ізоляторі по-
вністю відповідають усім встановле-
ним вимогам. 

Планові пологи проходять у ліку-
вальних закладах міста. За потреби 
пацієнтку госпіталізують до спеці-
алізованого лікувального закладу 
територіальних органів охорони 
здоров’я. Після виписки з пологового 
будинку жінка з дитиною поверта-
ється в Донецький слідчий ізолятор 
і перебуває під постійним наглядом 
співробітників медчастини СІЗО. 
Наступного дня після виписки їх 
обстежує дільничний педіатр ди-
тячої поліклініки м.Донецька. При 
виникненні патологічних станів або 
захворювань у дитини для огляду за-

прошують дільничного педіатра або 
викликають бригаду швидкої допо-
моги. За результатами огляду дитині 
надають допомогу в СІЗО або госпі-
талізують у дитяче відділення одного 
із лікувальних закладів міста. 

Згідно з ст.11 закону «Про попе-
реднє ув’язнення» норма житлової 
площі на вагітну жінку або на жінку 
з дитиною становить 4,5 м2.

Як зазначив начальник Донецько-
го СІЗО, в установі є 2 ув’язнені, котрі 
мають при собі дітей, і 1 вагітна слід-
чо-арештована. Площа камери, в якій 
їх тримають, сягає 25,3 м2 (приблизно 
8,4 м2 на 1 людину).

«Водопостачання здійснюється 
цілодобово. В’язні мають можливість 
підігрівати воду на побутовій елек-
тричній плиті. Крім того, в камері 
додатково встановлено 3 побутові 
вентилятори, холодильник, телевізор, 
електрочайник та є необхідний посуд 
для приготування їжі, зокрема й для 
малолітніх дітей. Санобробка й замі-
на постільної білизни здійснюються 
не рідше ніж 1 раз на тиждень, а в 
разі потреби — щодня», — зазначив 
Д.Рєзаков. 

Також для дозвілля й розвитку ді-
тей в камері є іграшки і художня літе-
ратура, а в прогулянковому дворику 
додатково встановлені пісочниця, 

дитяча гойдалка, вбудований столик. 
«Прогулянку ця категорія арештан-
тів, як і вся решта спецконтингенту в 
ізоляторі, здійснює щодня тривалістю 
не менш ніж 2 год.», — поінформував 
Д.Рєзаков, підкресливши, що за жін-
ками з дітьми ведеться цілодобове 

спостереження, вони оточені увагою 
і турботою.

Втім, нормальні умови в одному 
з вітчизняних СІЗО, на жаль, ще не 
означають, що законодавчих норм до-
тримують у всіх місцях позбавлення 
волі. �

ВИТРАТИ

Гарантії без фінансування
Мінсоцполітики, Мінфін та 
місцеві держадміністрації 
не виконали законодавчо 
установлені власні повноваження 
щодо надання людям похилого 
віку та інвалідам безоплатних 
соціальних послуг в належних 
обсягах. 

Такого висновку дійшла колегія 
Рахункової палати, проаналізувавши 
реалізацію державної політики в цій 
сфері.

Управлінські рішення місцевих 
держадміністрацій і спрямовані Мін-
фіном та органами місцевого само-
врядування у 2009—2010 рр. фінансові 
ресурси загального фонду місцевих 
бюджетів не забезпечили реалізації 
принципів гуманності, комплекснос-
ті, дотримання стандартів якості со-
ціального обслуговування громадян 
похилого віку та інвалідів, як того ви-

магає закон «Про соціальні послуги», 
наголосили в РП. 

У Дніпропетровській, Львівській, 
Харківській областях встановлено 
факти незабезпечення мінімальних 
першочергових потреб цих категорій 
громадян у соціальному обслугову-
ванні, недотримання норм щодо умов 
їхнього проживання в інтернатних 
закладах. Крім цього, за інформацією 
експертів, не здійснювався розвиток 
матеріально-технічної бази закладів, 
котрі надають ці послуги.

Зокрема, у Дніпропетровській об-
ласті у 2010 р. 33,5 тис. людей похило-
го віку та інвалідів (31% від загальної 
кількості таких, що потребували об-
слуговування) не отримали належних 
послуг; у Львівській — 25 тис. (23%); у 
Харківській — 12,4 тис. осіб (14%). 

Середньодобові норми витрат на 
харчування у будинках-інтернатах, 
розраховані відповідно до затвердже-

них нормативів, становили щонай-
менше 22,5—26,4 грн. (залежно від 
профілю установи). Втім, фактичні 
середньодобові видатки на харчуван-
ня на одного підопічного у соціальних 
закладах були нижчими та коливались 
від 10,7 до 20,7 грн. При цьому зазначе-
ні витрати покривалися в середньому 
на 40% за рахунок частини пенсій та 
грошових виплат підопічних (за зако-
ном, ці кошти мають спрямовуватися 
виключно на поліпшення умов про-
живання в інтернатах громадян по-
хилого віку, інвалідів та дітей), а також 
надходжень від надання соціальними 
установами платних послуг і благо-
дійних внесків, наголосила колегія РП.

У цілому в Дніпропетровській та 
Харківській областях у 2009—2010 рр. 
безперешкодне пересування інва-
лідів у населених пунктах та їхній 
доступ до житлових і громадських 
будинків забезпечено не в повно-

му обсязі. Наприклад, станом на 
1.01.2011 у Дніпропетровській об-
ласті не були обладнані засобами 
безбар’єрної архітектури приміщен-
ня територіальних центрів соціаль-
ного обслуговування Дніпропетров-
ського та Криничанського районів, 
не забезпечений доступ інвалідів до 
будівель Дніпродзержинської місь-
кої ради, а також до 12% селищних та 
сільських рад. У Харківській області 
відсутній належний доступ інвалідів 
до половини будівель (45 із 80), тер-
центрів соцобслуговування і навіть 
до значної частини районних та місь-
ких управлінь праці й соціального 
захисту населення. 

Колегія РП зробила висновок, що 
на забезпечення людей похилого віку 
та інвалідів необхідними послугами 
негативно впливає відсутність чіткої 
взаємодії між Мінсоцполітики, Мін-
фіном та місцевими органами влади. �

ТЕНДЕНЦІЇ 

До Росії в рабство
ГАЛИНА ТЕРЕЩУК, 
радіо «Свобода»

За 20 років незалежності України 
110 тис. наших громадян стали 
жертвами торгівлі людьми. 
Сьогоднішні економічні негаразди 
лише сприяють зростанню кількості 
постраждалих. Останні тенденції 
виявили, що українські чоловіки й 
жінки дедалі частіше опиняються в 
трудовому рабстві в Росії. 

Міжнародна організація з міграції 
(МОМ) в Україні від 2000 р. надала до-
помогу понад 7,5 тис. постраждалих від 
торгівлі людьми. Якщо ще 5 років тому 
від работоргівлі страждали жінки, то 
нині серед потерпілих переважають 
чоловіки. Експерти вважають, що до 
цього спричинила висока трудова 
міграція з Львівської області до Росії 
та Польщі. Саме до цих країн серед 
українців найбільше довіри, тому вони 
швидко погоджуються на роботу, яку 
пропонують їм незнайомці. Цього 
року на Львівщині порушено 3 кримі-
нальні справи щодо торгівлі людьми. 
Дві стосуються дітей, яких примушу-
вали жебракувати, а третя — молодої 

дівчини, яку спровадили в рабство за 
кордон.

Прикметно, що лідером серед країн 
призначення, тобто тих, де найчастіше 
опиняються жертви торгівлі людьми 
з України, є не Туреччина, як вважа-
ється, а Росія. Наприклад, торік МОМ 
надала допомогу понад 500 людям, які 
стали жертвами торгівлі людьми в Ро-
сії, з Туреччини таких було тільки 40.

Представник МОМ пояснює таку 
ситуацію тим, що українці не сприй-
мають Росію як країну, де можна опи-
нитись у рабстві. Натомість побутує 
думка, що коли їхати до Туреччини 
влаштовуватися на роботу, то там з 
людиною може щось трапитися. 

Так само, на думку представника 
МОМ, люди вважають, що в країнах 
Європейського Союзу безпечніше, а 
тому швидше погоджуються працю-
вати в ЄС. 

Згідно із соціологічними даними 
майже 2/3 жителів Західної України 
складають групу ризику: вони легко ві-
рять шахраям. 60% галичан не знають, 
як уберегтися від того, щоб не стати 
жертвою торгівлі людьми. «Вербують 
людей переважно в неформальний 
спосіб — через знайомих чи навіть 
родичів, які стають посередниками в 

справі експлуатації людей», — ствер-
джують фахівці. 

Водночас експерти МОМ натра-
пили на ще одну, нову, як на них, тен-
денцію: почастішали випадки торгівлі 
людськими органами. Торік було за-
фіксовано 25 таких випадків. Зокрема, 
молоді чоловіки продали свої нирки й 
отримали мізерні гроші, яких їм на-
віть не вистачило на післяопераційне 
лікування.

До громадських організацій най-
частіше звертаються постраждалі зі 
східних областей України. Торік в 
Україні було порушено майже 190 кри-
мінальних справ за фактами торгівлі 
людьми, цього року — вже 165. Грома-
дяни України потерпають від торгівлі 
людьми не лише за кордоном, але й на 
Батьківщині, і їхня кількість постійно 
зростає. Причому кожна десята жерт-
ва — дитина.

До речі, торік Державний департа-
мент США оприлюднив масштабний 
звіт про ситуацію з торгівлею людьми 
у світі, в якому Україну було зарахо-
вано до так званого другого рівня — 
до країн, де роблять багато, але все ж 
недостатньо. І навряд чи цього року 
експерти змінять свою думку щодо 
ситуації в нашій країні. �

РОЗСЛІДУВАННЯ 

«Вакцина» 
проти 
наживи 
Затримано колишніх 
високопосадовців Міністерства 
охорони здоров’я, яких 
обвинувачують у створенні 
корупційної схеми під час 
закупівлі вакцини «пентаксим».

Як зазначив заступник начальника 
управління у зв’язках із громадськістю 
МВС Сергій Бурлаков, слідство вста-
новило, що у 2009 р. чиновники в кіль-
ка разів завищили ціну на препарат і 
таким чином незаконно заволоділи 
бюджетними коштами в особливо 
великих розмірах на суму понад 63,5 
млн грн. 

Обвинуваченим, окрім розкрадан-
ня, також інкриміновано зловживання 
службовим становищем, контрабанду, 
легалізацію коштів, отриманих зло-
чинним шляхом спосіб, і службове 
підроблення.

Як повідомляє портал «Дело», щодо 
трьох обвинувачених застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання 
під вартою. У ході досудового слідства 
було забезпечено відшкодування збит-
ків на суму понад 44 млн грн. 

«До здійснення такої операції та 
розмитнення вакцини було додано 
фіктивний контракт, начебто укла-
дений з офшорною компанією, та ін-
войси, начебто укладені від імені цієї 
компанії, яка не є ні виробником, ні 
постачальником вакцини. У результаті 
цих дій бюджет утратив понад 60 млн 
грн. Очевидну незаконність опера-
ції підтвердив і окружний суд штату 
Орегон (США), який за позовом Дер-
жавного підприємства «Укрвакцина» 
ухвалив стягнути на користь України 
близько $60 млн», — прокоментували 
ситуацію в Генпрокуратурі.�

Звичайно ж, СІЗО не можна порівнювати з домом, але найнеобхідніше діти тут 
отримують.

14 іменем закону



КАЗАХСТАН

Мовне полегшення
У Міністерстві культури 
Казахстану внесли 
поправки до законопроекту, 
котрий регламентує 
вжиток державної мови. 
Деякі вимоги, що 
містяться в документі, 
було спрощено. 

Зокрема, за словами одного із роз-
робників законопроекту, заступника 
міністра культури Газіза Телебаєва, 
зазнало правки положення, котре 
зобов’язує громадян подавати скарги 
до державних органів тільки казах-
ською (і яке зобов’язує чиновників, 
відповідно, відповідати тільки держав-
ною мовою). Згідно з новою редакцією 
звернення до держорганів та відповіді 
на них можуть бути як державною, так 
і іншими мовами. 

Крім того, з документа вилучено 
норму, котра зобов’язує громадян під 
час укладення трудового договору по-
давати документ про результати тесту-
вання на володіння державною мовою. 

В інтерв’ю газеті «Мегаполіс» 
Г.Телебаєв також зазначив, що ре-

дакція законопроекту опублікована 
в Інтернеті є лише «проміжним варі-
антом». 

Проект, яким заплановано підви-
щити статус казахської мови, опублі-
кували в Інтернеті на початку серпня. 
Документ, зокрема, передбачає, що всю 
документацію в державних установах 
потрібно вести казахською мовою. 
Крім того, як планує Міністерство 
культури, найменування юридичним 
особам у Казахстані повинні давати 
обов’язково держмовою (винятки пе-
редбачені тільки для спільних підпри-
ємств). Державною мовою запропо-
новано перекласти рекламу, цінники, 
бланки і вивіски (у документі зазна-
чено, що «за необхідності» дозволено 
вживати російську чи інші мови, про-
те не уточнено, за яких саме умов це 
можна робити). 

Згідно з конституцією Казахстану 
статус державної має тільки казахська 
мова. Водночас в основному законі за-
значено, що в державних організаціях 
і органах місцевого самоврядування 
російську мову можна вживати поряд 
з казахською. �
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ЛІВІЯ 

Страта 
через зв’язок 
Уряд Лівії увів страту на смерть 
за користування 
незареєстрованими 
супутниковими телефонами. 
Тепер наявність такого телефону 
без відповідної ліцензії 
прирівнюється до шпигунства 
на користь НАТО. 

Кому і на яких умовах видавати-
муть дозволи, не відомо. Як повідо-
мляє Ассошіейтед Пресс, для декого 
з лівійців супутниковий телефон — 
єдиний засіб зв’язку від початку грома-
дянської війни. Стільниковий зв’язок 
у Лівії було відключено урядом ще в 
лютому 2011 р. Тоді ж з’явилися по-
відомлення про те, що в країні немає 
доступу до Інтернету. 

У січні—лютому в Лівії почалися 
народні заворушення і масові акції 
протесту. Відключення Інтернету і 
стільникового зв’язку пояснювали 
спробами Муаммара Каддафі уник-
нути повторення «єгипетського сце-
нарію», коли революціонерам вдалося 
змінити владу, координуючи масові 
акції через соціальні мережі. �

США 

Строк 
за строгість 
Суд Пенсільванії засудив до 
28 років позбавлення волі 
колишнього суддю у справах 
неповнолітніх округу Люцерн 
Марка Шавареллу за надто 
суворі вироки. 

Екс-суддю визнали винним у 
тому, що він ухвалював надміру 
суворі вироки підліткам в обмін на 
хабарі від осіб, зацікавлених у напов-
ненні приватних в’язниць. 

Як повідомляє агентство Reuters, 
адвокат М.Шаварелли заявив, що по-
карання виявилось суворішим, ніж 
очікував його підзахисний, і пообі-
цяв подати апеляцію. У ході судово-
го процесу 61-річний М.Шаварелла 
стверджував, що гроші, які він отри-
мував від будівельника тюремних 
центрів Роберта Мерікла, не стосу-
ються його роботи в суді. 

Як уточнює Ассошіейтед Пресс, 
другий фігурант у справі про наповнен-
ня в’язниць підлітками, щоздійснили 
незначні правопорушення, — суд-
дя Майкл Конахан, — вже визнав себе 
винним і чекає на вирок суду. 

За верс ією обвин у ваченн я, 
М.Шаварелла і М.Конахан отримали 
в цілому понад $2 млн від Р.Мерікла, 
а також вимагали сотні тисяч до-
ларів у Роберта Пауелла, співвлас-
ника приватних виправних центрів 
PA Child Care і Western PA Child Care. 
Також М.Конахан є осудним через 
закриття ним державної в’язниці для 
неповнолітніх. �

РОСІЯ 

Юрособа в «кримінальних межах»
ГЕОРГІЙ СМИРНОВ, співробітник слідчого 
комітету РФ, кандидат юридичних наук 
Право.ру

Слідчий комітет(СК) Росії 
пропонує ряд новацій, 
спрямованих на боротьбу 
з так званою злочинністю 
юридичних осіб. На думку авторів 
ініціативи, нововведення не 
тільки допоможуть боротися 
з безкарністю юросіб, але й 
наблизять РФ до світових 
стандартів. 

«Злочинність корпорацій»

Стрімке зростання злочинів, які 
вчинені в інтересах чи із залученням 
юридичних осіб, на даний момент 
дозволяє говорити про те, що в Росії 
сформувався якісно новий вид злочин-
ності — злочинність юридичних осіб 
(зарубіжний аналог даного терміна — 
«злочинність корпорацій», або «корпо-
ративна злочинність»). Недосконалість 
чинного законодавства РФ дозволяє 
юридичним особам абсолютно без-
карно вирішувати свої корпоративні 
питання, використовуючи незаконні 
методи. 

Багато країн накопичили досвід 
протидії цьому явищу, було сформо-
вано стандарти і критерії, які були 
усталені в міжнародних нормативно-
правових актах. Один із таких стан-
дартів — кримінальна відповідаль-

ність юридичних осіб за причетність 
до найнебезпечніших видів злочинів, 
яка передбачена національним зако-
нодавством.

У зв’язку з цим СК розробив зако-
нопроект «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів Російської Федерації 
у зв’язку з введенням інституту кримі-
нально-правової дії відносно юридич-
них осіб». У цьому проекті причетність 
юридичної особи до злочину визнача-
ється як скоєння злочину на користь 
юридичної особи чи використання 
юридичної особи в цілях учинення, при-
ховування злочину чи його наслідків. 
При цьому про причетність йтиметься 
лише у випадках скоєння таких злочинів 
спеціальним суб’єктом, який є фізичною 
особою, що виконує в юридичній особі 
управлінські функції. Дане положен-

ня повною мірою відповідає світовим 
стандартам. Наприклад, відповідно до 
ст.121.2 УК Франції юрособи підлягають 
кримінальній відповідальності за зло-
чинні діяння, здійснені в їх інтересах 
органами чи представниками юридич-
ної особи.

Штрафні санкції 

Новелою є введення в суб’єктний 
склад злочину, причетність до якого 
тягне за собою заходи кримінально-
правової дії відносно юридичних 
осіб, такого спеціального суб’єкта, як 
особа, що здійснює в юридичній осо-
бі фактичне керування. Відповідно до 
проекту закону до цієї категорії відно-
сять осіб, які хоч і не обіймали посаду в 
юридичній особі і не діяли від її імені 
на підставі довіреності, проте фактич-
но впливали на ухвалення рішення. 
Дане положення унеможливить ухи-
ляння від відповідальності компаній, 
що практикують схеми номінального 
керування. 

Як заходи кримінально-право-
вої дії можуть бути запропоновані: 
попередження, штраф, позбавлення 
ліцензії, квоти, преференцій чи пільг, 
позбавлення права займатись певним 
видом діяльності, заборона на здій-
снення діяльності на території РФ, 
примусова ліквідація (відповідно до 
проекту закону ліквідація юрособи як 
виняткова міра буде можлива тільки у 
випадку, коли її було створено в цілях 
учинення чи приховування злочину).

При визначенні міри кримінально-
правової дії відповідно до проекту за-
кону повинні враховуватись категорія 
злочину, тяжкість наслідків учиненого 
злочину, характер і ступінь причетнос-
ті юридичної особи до злочину, заходи, 
що їх було вжито для попередження 
і припинення злочину, нейтралізації 
його негативних наслідків. Також вра-
ховуватимуться відомості, що харак-
теризують юридичну особу, зокрема 
попередні судимості її представників, 
благодійна й інша суспільно корисна 
діяльність.

Також проектом закону передба-
чено, що визнання юридичної особи 
причетною до злочину на підставі 
рішення суду спричинить для неї пра-
вовий наслідок у вигляді судимості на 
певний строк. Ця обставина врахо-
вуватиметься при призначанні міри 
впливу в разі повторної причетності 
юридичної особи до злочину.

За допомогою інституту кримі-
нально-правової дії відносно юросіб 
можна також боротися з фіктивними 
юридичними особами — так званими 
фірмами-одноденками. Встановлен-
ня в ході кримінального судочинства 
факту створення юрособи виключно 
в цілях учинення чи приховування 
злочину, тобто, по суті, її фіктивності, 
із застосуванням відносно неї такого 
виду кримінально-правової дії, як 
ліквідація, дозволить визнати уго-
ди, укладені цією юрособою в цілях 
учинення чи приховування злочину, 
недійсними. �

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

Преса без 
«темних мистецтв»

Британська комісія зі скарг 
на пресу планує розробити 
спеціальний регламент, який 
жорстко контролюватиме 
втручання журналістів у приватне 
життя та інше застосування так 
званих темних мистецтв. 

Заходами, які ще розробляються, 
передбачено, що головні редактори 
видань будуть змушені заздалегідь по-
годити будь-яку незаконну діяльність 
своїх журналістів під час збирання 
інформації. Крім того, всі випадки та-
кої нелегальної діяльності мають бути 
задокументовані та за необхідності 
пред’явлені слідству.

На даний момент комісія попро-
сила всіх редакторів відзвітувати про 
те, яких заходів вжито в їхніх газетах 
щодо контролю за діяльністю журна-
лістів. 

Як роз’яснює Th e Times, якщо ре-
гламент, що розробляється, буде прий-
нято, головним редакторам видань 
буде складніше довести, що вони були 
непричетні до незаконної діяльності 
журналістів. 

Газетярам дозволено втручатись у 
приватне життя та вдаватись до неза-
конних методів збирання інформації, 
якщо вони можуть довести, що діють 
заради суспільного інтересу. Проте 
наразі редактори заявляють, що вра-
ховували громадські інтереси тільки 
після того, як ставало відомо про по-
рушення закону. 

Деякі газети вже змінили Внутріш-
ній кодекс поведінки журналістів. На 
початку серпня Th e Guardian оголо-
сила про зміну своїх правил. Згідно з 
новим кодексом співробітники мусять 
отримати згоду від керівництва, перш 
ніж порушити чиєсь право на при-
ватне життя. 

Про посилені заходи щодо кон-
тролю за журналістами заговорили 
після скандалу з прослуховуванням, 
що розгорівся навколо видання News 
of the World цього літа. Тоді і голо-
вний редактор газети Ребека Брукс, і 
власник видання Руперт Мердок за-
явили, що не знали про прослухову-
вання телефонів журналістами газети 
і зреклися відповідальності за всі по-
рушення. � 

ФРАНЦІЯ 

Податок 
на мільйон 
Міністр бюджету Франції Валері 
Пекресс заявила, що французи, 
чий щорічний дохід перевищує 
€1 млн, платитимуть більше 
податків, ніж громадяни 
зі скромнішим заробітком.

Як повідомляє Reuters, цей захід 
стане частиною французького плану 
зі скорочення бюджетного дефіци-
ту країни, який буде оприлюднено 
24 серпня. Досі не відомо, чи буде до-
датковий податок стягуватися безпо-
середньо з фізичних осіб чи з компаній, 
що виплачують зарплату. У інтерв’ю на 
радіо BFM В.Пекресс лише наголосила 
на тому, що найбільші податки плати-
тимуть найбагатші представники на-
селення, тобто ті, хто заробляє понад 
€1 млн на рік.

Передбачено, що для забезпечення 
планової економії у €5—10 млрд уряд 
Франції відмовиться від податкових 
пільг, а не від скорочення видатків.

Нині Франція розраховує скоро-
тити у 2012 р. дефіцит бюджету до 
4,6% ВВП. Цього року дефіцит прогно-
зують на рівні 5,7%.

Недавно президент країни Ніколя 
Саркозі зустрівся в Парижі з канцле-
ром Німеччини Ангелою Меркель, 
щоб обговорити заходи з боротьби із 
борговою кризою в єврозоні. З-поміж 
іншого лідери вирішили, що восени 
запропонують країнам єврозони ввес-
ти податок на трансакції на біржах. 
Ринки відреагували на цю ініціативу 
падінням.�

ІТАЛІЯ 

Драконівська 
економія 
Нову дозу антикризових заходів 
кабінету Сильвіо Берлусконі 
обговорює вся Італія. Уряд 
прийняв декрет, який дозволить 
скарбниці заощадити ще €45 млрд 
лише за два роки та вийти на 
бездефіцитний бюджет. 

Італійців очікують нове підвищен-
ня податків, відміна ряду вихідних 
днів. Постраждають і пенсіонери. Від-
повідь жителів Італії уряду — чергова 
хвиля гніву. Профспілки погрожують 
страйком. «Ми повинні добитися цьо-
го всього за два роки? Одна справа — 
три, чотири, п’ять років, але за два-три 
роки?! Тому я не думаю, що ці заходи 
остаточні», — заявив один з невдово-
лених італійців. 

Виступаючи на прес-конференції, 
міністр економіки Італії Джуліо Тре-
монті порушив питання про євро-
облігації, аби подолати боргову кризу 
в єврозоні: «Ми не прийшли б до цього 
сьогодні, якби ЄС погодився випус-
тити загальні єврооблігації. І ми ще 
раз підтверджуємо, що вищий рівень 
інтеграції необхідний для зміцнення 
державних фінансів у Європі». 

Уряд драконівські заходи схвалив, 
тепер справа за парламентом. Він має 
винести свій вердикт протягом 2 мі-
сяців. �

Авторів законопроекту не турбує, що рекламу казахською зрозуміють тільки «свої».

15№34 — 35 (1021 — 1022), 24 СЕРПНЯ — 2 ВЕРЕСНЯ 2011 Р. міжнародне право



ПОСМІХНИСЬ!

Парадокс демократії

Цілком «демократичне» запи-
тання: чому до Лондона і досі не 
направили американські війська 
на допомогу «борцям з монархією»?

Політик не обманює...

Чесний політик — не той, що обі-
цяє і виконує, а той, що обіцяє, але 
не вказує строки...

Золоте правило водіїв

Натискати на акселератор до 
кінця можна тільки тоді, коли до-
вкола на 360° у радіусі 500 м нікого 
не видно. Перед цим ще треба по-
думати: чому так?

Сила звички

— Чому прокурори на пенсії ста-
ють затятими дачниками?

— Та вони вже просто не можуть 
не саджати! �

АФОРИЗМ

Апеляція — це коли 
ви просите один суд 
виявити неповагу 
до іншого суду. 

Фінлі-Пітер ДАНН, 
американський письменник
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ЕТИКЕТ

На роботі 
не до поцілунків
Німецьке Товариство дотримання 
правил етикету виступило проти 
поцілунків як знаку вітання 
на роботі. Глава організації 
Ганс Мікаель Кляйн заявив, 
що цілуватись із колегами — 
неетично, до того ж це багатьох 
дратує. 

Як розповів Г.Кляйн, тільки за 
останній рік він отримав близь-
ко 50 електронних листів, у яких 
співробітники німецьких офісів з 
Берліна, Мюнхена, Дюсельдорфа та 
інших міст повідомили його про те, 
що в них на роботі члени колективу, 
вітаючись, все частіше цілують одне 
одного. 

Як повідомляє телеканал ZDF, на 
думку незадоволених через вітання 
німців у такий спосіб, традиція при 
зустрічі цілувати співрозмовника в 
щоку (а іноді й в обидві) поширена 
в середземноморських країнах і Ла-
тинській Америці, де за годину люди-

на може доторкнутись до того, з ким 
вона розмовляє, до 60 разів. Г.Кляйн 
указує на те, що така поведінка не 
притаманна німцям і не належить до 
їхніх традицій. 

Крім того, як зазначив голова 
Товариства з етикету, багато жінок 
уважають поцілунки на роботі за-
надто фривольними і вбачають у 
них еротичний підтекст. На думку 
глави організації, він та його колеги 
повинні зробити все можливе, аби 
захистити від такого вітання тих, хто 
не бажає, щоб його цілували. 

Формально організація не може за-
боронити цілуватись під час вітання, 
проте може забезпечити противників 
такої вільності цінними порадами. 
Наприклад, якщо людина не проти 
поцілунків на роботі, вона може роз-
містити відповідне оголошення на 
своєму робочому столі. Також Г.Кляйн 
порадив обмежитися формальним по-
тиском рук, перебуваючи на відстані 60 
см одне від одного. �

ДРЕСCКОД

Кожний Івась 
має свій лас
У Єкатеринбурзі стартувала 
акція під назвою «Місячник 
боротьби з недоладним одягом». 
Захід спрямовано на боротьбу 
з несмаком серед росіян, які 
відпочивають за кордоном. 

«Зовнішній вигляд російських ту-
ристів, що перебувають за кордоном, 
залишає бажати кращого. Наші ту-
ристи, не відчуваючи сорому, можуть 
не тільки одягнути шкарпетки до 
пантофлів, ходити у смішних плавках, 
прийти на пляж у черевиках на підбо-
рах, а й подеколи нехтувати культурою 
тієї країни, до якої приїхали», — гово-
рять організатори заходу.

Під час місячника буде проведено 
конкурс на найкращу розповідь про 
недоречні речі з убрання росіян, що 

перебували на відпочинку за кордо-
ном, буде продемонстровано одяг, 
який місцеві стилісти вважають при-
йнятним для подорожі в зарубіжні 
країни, а також відбудеться виставка 
безглуздого одягу. 

Експонатами виставки недореч-
ного одягу стануть речі, які мешканці 
Єкатеринбурга віддадуть організато-
рам місячника власноруч. Для цього 
потрібно буде викинути безглузде 
вбрання до спеціально облаштованих 
до місячника смітників. 

Про подібну акцію недавно було 
оголошено в Санкт-Петербурзі. Про-
те, коли говорити про Пітер, то 
йшлось не про манеру росіян одяга-
тися за кордоном, а про добір убран-
ня, в якому люди ходять вулицями 
російського міста. �

АМЕРИКА 

Серед злочинців
Найближчим часом злочинцям 
доведеться уважніше добирати 
слова, перебуваючи у соціальних 
мережах, або й зовсім забути про 
віртуальне спілкування. 
Нью-йоркська поліція оголосила 
про створення нового підрозділу, 
який відслідковуватиме соціальні 
мережі Twitter і Facebook на пошук 
злочинців.

Як пише видання New York Daily 
News, в поліції штату говорять про 
те, що «усвідомлюють, якими є реалії 
віртуального спілкування», і ство-
рення нового підрозділу є відповіддю 
поліцейської структури на вимоги су-
часного суспільства. 

Водночас поліцейські визнають, що 
хоч би яким дурним злочинець не був, а 
повідомляти про намір пограбувати чи 
вчинити якесь інше правопорушення 
в Facebook він навряд чи наважиться. 
У поліції також говорять про те, що 

новий підрозділ більшою мірою опіку-
ватиметься підлітковою злочинністю 
і проводитиме профілактичні бесіди з 
важкими підлітками в мережі.

Тим часом як американці тільки-но 
збираються впровадити новий меха-
нізм пошуку злочинців у соціальних 
мережах, британці ще рік тому ви-
знали, що необхідно навчити полі-
цейських відслідковувати злочинців і 
вивчати справи за допомогою Facebook 
і Twitter. �

ОСВІТА 

Свобода почерку
У Гамбурзі (Німеччина) 
представники влади хочуть 
скасувати обов’язок вивчати 
каліграфічне письмо. Каліграфія 
в школах мала б відійти у минуле, 
кажуть у цьому місті. Нині 
достатньо вміти «малювати» 
друковані літери — головне, щоб 
слова можна було прочитати, 
запевняють прихильники цієї ідеї.

На думку деяких педагогів з Німеч-
чини, каліграфічне письмо обтяжує 
дитину. Тим більше, що нині — в час 
тотальної комп’ютеризації — вміння 
гарно виводити літери майже нікому 
не потрібне.

Починаючи з нового навчального 
року в початкових школах пропонува-
тимуть на вибір — каліграфічне письмо 
або вивчення так званого базового напи-
сання букв. Під останнім мають на увазі 
писання майже друкованими літерами.

Гамбурзький сенатор Тіс Раабе 
вважає, що це полегшить процес на-
вчання дітей. «Учні повинні виробити 
власний почерк. Ми не хочемо більше 
вказувати дітям, як писати. Головне 
— їхній почерк має бути зрозумілим і 
охайним», — зауважив Т.Раабе.

Але саме навколо цього питання 
в Німеччині, власне, й точиться дис-
кусія. Прихильники каліграфічного 
письма дотримуються думки, що писа-
ти розбірливо й швидко людина може 
тільки навчитися. Їхні опоненти заяв-
ляють, що чіткий почерк виробляється 
вже в тому разі, якщо людина звикає 
користуватися друкованими літерами.

Натомість критики друкованого 
письма говорять про загрозу втрати 
об’єднавчого культурного елементу. 
Представник громадської ініціативи 
«Ми хочемо вчитися» Вальтер Шоєрль 
застерігає: так недалеко і до поширен-
ня неписьменності серед людей. �

СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

Побут без мантії.
Вийшовши у відставку, судді беруться відстоювати свої права
ІВАН СЛЕПЦОВ, 
ВІКТОРІЯ АШАЛДАЄВА, 
Право.ру 

Російські судді, вийшовши 
у відставку, іноді незабаром 
повертаються до суду як позивачі. 
Судяться вони з підрозділами 
судового департаменту при ВС РФ, 
а предметом розгляду стають нове 
житло, яке не можна отримати 
через те, що уряд не розробив 
відповідний порядок, суми 
довічного утримання, розрахунок 
суддівського стажу і навіть право на 
медаль.

«Порядку тільки немає»

У 2011 році суддя у відставці 
М.Ніколаєв звернувся до Кіровського 
районного суду м.Ростова-на-Дону з 
позовом до місцевого управління су-
дового департаменту при Верховному 
суді РФ, що не дав йому та його сім’ї 
новий будинок, місцезнаходження 
якого дозволяло б користуватися ква-
ліфікованою медичною допомогою. 

Позивач, котрий пропрацював 37 
років на посаді судді й голови суду, 
вийшов у відставку в листопаді 2003 
року, ставши інвалідом II групи після 
перенесеного інфаркту міокарда. За 
станом здоров’я йому потрібна постій-
на кваліфікована медична допомога, 
вказував він у своїй позовній заяві, 
котру за своїм місцем проживання він 
одержати не може «через відсутність 
необхідного устаткування і фахівців», 
а тому в грудні 2003-го він «прийняв 
рішення про переїзд на нове місце 
проживання, ближче до м.Ростова-
на-Дону, де розташований медичний 
центр, який обслуговує суддів». Апе-
люючи до закону про статус суддів РФ, 
позивач звернувся із заявою до судо-
вого департаменту при ВС| РФ з про-
ханням надати житло за новим місцем 
проживання, врахувавши кількість 
членів сім’ї, тобто окремий будинок із 
земельною ділянкою 10 соток поблизу 
Ростова-на-Дону чи Аксая. 

Судовий департамент просив від-
хилити позов М.Ніколаєва на тій під-
ставі, що порядок забезпечення суддів, 
котрі перебувають у відставці, житлом 

для постійного проживання в іншій 
місцевості дотепер урядом РФ не ви-
значений, кошти на придбання житла 
не виділяються. Суд позов відхилив. 

Президент завадив

Справа про розмір вихідної допо-
моги щомісячного довічного утри-
мання судді у відставці Н.Калінкіної 
в 2010 році дійшла до Верховного суду 
РФ. Жінка вимагала визнати за нею 
право виплати, оскільки з 1988 року 
була головою одного з районних судів 
Воронезької області і до припинення 
повноважень судді в 2008-му викону-
вала обов’язки керівника цієї установи.

Ленінський райсуд м.Воронежа та 
судова колегія у цивільних справах 
Воронезького обласного суду її вимоги 
задовольнили частково, зобов’язавши 
управління судового департаменту 
виплачувати Н.Калінкіній щомісячне 
довічне утримання виходячи з окладу 
голови райсуду, а також стягнули з 
відповідача на користь позивальни-
ці недоодержану суму. Крім того, на 
користь Н.Калінкіної стягнуто недо-
одержану суму одноразової вихідної 
допомоги.

Проте Верховний суд визнав, що 
нижчі суди припустилися помилки, 
скасував усі рішення й відмовив у 

задоволенні позовних вимог. Су-
дова колегія у цивільних справах 
ВС заявила, що строк повноважень 
Н.Калінкіної як голови районного 
суду закінчився 31 травня 2008 року, 
вона стала виконувачем обов’язків, 
23 вересня 2008-го її кандидатуру 
для перепризначення відхилив пре-
зидент РФ, а в листопаді того ж року 
вона звільнилася. При цьому, додали 
судді ВС РФ, «тимчасове наділення 
судді повноваженнями голови суду 
не є призначенням на цю посаду і не 
тягне за собою зміни правового ста-
тусу особи». І зробили висновок, що 
на момент відставки Н.Калінкіна була 
простою суддею, тому її вихідна допо-
мога і грошове утримання не повинні 
розраховуватися виходячи із заробіт-
ної плати очільника суду.

«Вказаних видів транспорту 
немає»

У 2010-му Верховний суд Республі-
ки Калмикія розглядав спір між міс-
цевим підрозділом судового департа-
менту при ВС РФ і суддею у відставці, 
який у тексті рішення суду названий 
Ц. Згаданий Ц. хотів добитися виплати 
йому компенсації на придбання про-
їзних документів на всі види громад-
ського транспорту міського, примісь-

кого й місцевого сполучення, а також 
стягнення коштів у розмірі вартості 
путівки за невикористане право на 
санаторно-курортне лікування в 2009 
році.

Відповідач відмовлявся виконати 
ці вимоги, підкреслюючи, що «вказані 
видів транспорту немає», а компенса-
ція вартості путівки за невикористане 
право на санаторно-курортне лікуван-
ня не передбачена.

Суди підтримали претензії Ц. част-
ково. І Єлистинський міський суд рі-
шенням від 24 березня 2010 року, і ВС 
Республіки Калмикія рішенням від 
22 квітня 2010 року зобов’язали місце-
ве управління судового департаменту 
призначити й виплатити відставному 
судді щомісячну компенсацію в роз-
мірі, встановленому в регіоні. Ком-
пенсації за невикористану путівку в 
санаторій Ц. не одержав.

Не годний на медаль

У 2010 році Іглінський район-
ний суд (Республіка Башкортостан) 
розглядала спір судді у відставці 
А.Юсупова з підрозділом республікан-
ського Міністерства праці і соціально-
го захисту, яке відмовилося видати по-
зивачеві посвідчення ветерана Великої 
Вітчизняної війни, а також включити 
його до списку осіб, котрі мають пра-
во на одержання ювілейної медалі «65 
років Перемоги у Великій Вітчизня-
ній війні». Чиновники вказали, що 
А.Юсупову потрібно звернутися із 
заявою з цього приводу до судового 
департаменту при ВС| РФ, що здійснює 
пенсійне забезпечення позивача. Про-
те судовий департамент позивачеві 
також відмовив. Там роз’яснили, що 
судді у відставці не є пенсіонерами, їм 
виплачується щомісячне утримання.

На суді представник відповідача 
заявив, що А.Юсупову обгрунтовано 
відмовлено у видачі посвідчення вете-
рана війни. За його словами, позивач 
не надав документів, котрі підтвер-
джують факт роботи в тилу в період з 
22 червня 1941 до 9 травня 1945 року 
не менш ніж 6 місяців. Підстави для 
включення позивача до списку осіб, які 
мають право на одержання ювілейної 
медалі до 65-річчя Перемоги, також 
відсутні. �

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

Шлюб 
із ризиком 
для таємниці
41-річного інженера, який 
працював у німецькій компанії, 
звільнили після того, як він 
одружився з китаянкою.

Свої дії керівництво компанії, яка 
є одним із постачальників бундесверу, 
пояснило так: це заради безпеки, адже 
теоретично наречена могла провадити 
промислове шпигунство і передавати 
отриману від чоловіка конфіденційну 
інформацію до Китаю.

Суд першої інстанції щодо вирі-
шення трудових конфліктів визнав 
таке звільнення обгрунтованим. Але 
інженер не погодився і подав апеля-
цію. У результаті Земельний суд щодо 
трудових спорів у Шлезвіг-Гольштейні 
визнав звільнення незаконним, зазна-
чивши, що працедавцеві було відомо 
про стосунки Майка Блазе з китаян-
кою відтоді, коли інженер ще перебу-
вав на випробувальному строці і був 
неодружений. Судді не знайшли жод-
ного підтвердження того, що ризик 
для безпеки підприємства хоч трохи 
підвищився після одруження М.Блазе. 
Крім того, дії працедавця, на думку 
суду, порушують право на вільне воле-
виявлення під час укладання шлюбу. � 
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ЄДИНА СИСТЕМА

Землю введуть у межі та книги.
Ділянки, право власності 
(користування) на які виникло 
до 2004 року, вважаються 
сформованими незалежно від 
присвоєння їм кадастрового номера

Розділ I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче 
терміни вживаються в такому зна-
ченні:

Державний земельний кадастр — 
єдина державна геоінформаційна 
система відомостей про землі, роз-
ташовані в межах державного кор-
дону України, їх цільове призначен-
ня, обмеження у їх використанні, а 
також дані про кількісну і якісну 
характеристику земель, їх оцінку, 
про розподіл земель між власниками 
і користувачами;

державна реєстрація земельної ді-
лянки — внесення до Державного зе-
мельного кадастру передбачених цим 
Законом відомостей про формування 
земельної ділянки та присвоєння їй 
кадастрового номера;

геоінформаційна система — інфор-
маційна (автоматизована) система, 
що забезпечує збирання, оброблення, 
аналіз, моделювання та постачання 
геопросторових даних;

геопросторовий об’єкт — об’єкт 
реального світу, що характеризується 
певним місцеположенням на Землі і 
визначений у встановленій системі 
просторово-часових координат;

геопросторові дані — набір даних 
про геопросторовий об’єкт;

індексна кадастрова карта (план) — 
картографічний документ, що відоб-
ражає місцезнаходження, межі і ну-
мерацію кадастрових зон і кварталів 
та використовується для присвоєння 
кадастрових номерів земельним ді-
лянкам і ведення кадастрової карти 
(плану);

кадастрова зона — сукупність 
(об’єднання) кадастрових кварталів;

кадастрова карта (план) — графіч-
не зображення, що містить відомості 
про об’єкти Державного земельного 
кадастру;

кадастровий квартал — компактна 
територія, що визначається з метою 
раціональної організації кадастрової 
нумерації та межі якої, як правило, збі-
гаються з природними або штучними 
межами (річками, струмками, канала-
ми, лісосмугами, вулицями, шляхами, 
інженерними спорудами, огорожами, 
фасадами будівель, лінійними спору-
дами тощо);

кадастровий номер земельної ді-
лянки — індивідуальна, що не повто-
рюється на всій території України, 
послідовність цифр та знаків, яка при-
своюється земельній ділянці під час її 
державної реєстрації і зберігається за 
нею протягом усього часу існування;

режимоу творюючий об’єкт — 
об’єкт природного або шту чного 
походження (водний об’єкт, об’єкт 
магістральних трубопроводів, енер-
гетичний об’єкт, об’єкт культурної 
спадщини, військовий об’єкт, інший 
визначений законом об’єкт), під яким 
та/або навколо якого у зв’язку з його 
природними або набутими власти-
востями згідно із законом встанов-
люються обмеження у використанні 
земель.

Стаття 2. Мета ведення 
Державного земельного кадастру

Державний земельний кадастр 
ведеться з метою інформаційного 
забезпечення органів державної 
влади та органів місцевого само-
врядування, фізичних та юридич-
них осіб при:

регулюванні земельних відносин;
управлінні земельними ресур-

сами;
організації раціонального викорис-

тання та охорони земель;
здійсненні землеустрою;
проведенні оцінки землі;
формуванні та веденні містобудів-

ного кадастру, кадастрів інших при-
родних ресурсів;

справлянні плати за землю.

Стаття 3. Принципи Державного 
земельного кадастру

Державний земельний кадастр ба-
зується на таких основних принципах:

обов’язковості внесення до Держав-
ного земельного кадастру відомостей 
про всі його об’єкти;

єдності методології ведення Дер-
жавного земельного кадастру;

об’єктивності, достовірності та 
повноти відомостей у Державному 
земельному кадастрі;

внесення відомостей до Державно-
го земельного кадастру виключно на 
підставі та відповідно до цього Закону;

відкритості та доступності ві-
домостей Державного земельного 
кадаст ру, законності їх одержання, 
поширення і зберігання;

безперервності внесення до Дер-
жавного земельного кадастру відомос-
тей про об’єкти Державного земельно-
го кадастру, що змінюються;

документування всіх відомостей 
Державного земельного кадастру.

Стаття 4. Регулювання відносин, 
що виникають при веденні 
Державного земельного кадастру

Регулювання відносин, що виника-
ють при веденні Державного земельно-
го кадастру, здійснюється відповідно 
до Конституції України, Земельного 
кодексу України, цього Закону, зако-
нів України «Про землеустрій», «Про 
оцінку земель», «Про топографо-гео-
дезичну і картографічну діяльність», 
«Про захист персональних даних», 
інших законів України та прийнятих 
відповідно до них нормативно-право-
вих актів.

Стаття 5. Загальні засади 
ведення Державного 
земельного кадастру

1. Ведення Державного земельного 
кадастру здійснюється шляхом:

створення відповідної державної 
геодезичної та картографічної основи, 
яка визначається та надається відпо-
відно до цього Закону;

внесення відомостей про об’єкти 
Державного земельного кадастру;

внесення змін до відомостей про 
об’єкти Державного земельного ка-
дастру;

оброблення та систематизації ві-
домостей про об’єкти Державного 
земельного кадастру.

2. Державний земельний кадастр 
ведеться на електронних та паперових 
носіях. У разі виявлення розбіжнос-
тей між відомостями на електронних 
та паперових носіях пріоритет мають 
відомості на паперових носіях.

3. Порядок ведення Державного 
земельного кадастру визначається Ка-
бінетом Міністрів України відповідно 
до вимог цього Закону.

4. Державний земельний кадастр є 
державною власністю.

5. Внесення відомостей до Дер-
жавного земельного кадастру та ко-
ристування такими відомостями 
здійснюється виключно на підставі 
та відповідно до цього Закону. За-
бороняється вимагати для внесення 
відомостей до Державного земельно-
го кадастру та користування такими 
відомостями надання документів та 
здійснення дій, прямо не передбачених 
цим Законом.

Розділ II 
ОРГАНИ ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ

Стаття 6. Система органів 
Державного земельного 
кадастру

1. Систему органів, що здійсню-
ють ведення Державного земельного 
кадастру, становить центральний 
орган виконавчої влади з питань 
земельних ресурсів та його терито-
ріальні органи.

2. Держателем Державного земель-
ного кадастру є центральний орган 
виконавчої влади з питань земельних 
ресурсів.

3. Адміністратором Державного 
земельного кадастру є державне під-
приємство, що належить до сфери 
управління центрального органу 
виконавчої влади з питань земель-
них ресурсів і здійснює заходи із 
створення та супроводження про-
грамного забезпечення Державного 
земельного кадастру, відповідає за 
технічне і технологічне забезпечення, 
збереження та захист відомостей, що 
містяться у Державному земельному 
кадастрі.

Стаття 7. Повноваження органів, 
що здійснюють ведення 
Державного земельного 
кадастру

1. До повноважень центрального 
органу виконавчої влади з питань зе-
мельних ресурсів у сфері Державного 
земельного кадастру належать:

забезпечення створення та ведення 
Державного земельного кадастру;

організація здійснення робіт із 
землеустрою та оцінки земель, що про-
водяться з метою внесення відомостей 
до Державного земельного кадастру;

розроблення стандартів і техніч-
них регламентів у сфері Державного 
земельного кадастру відповідно до 
закону, порядків створення та актуа-
лізації картографічних матеріалів, ка-
дастрових класифікаторів, довідників 
та баз даних;

розроблення форм витягів, інформа-
ційних довідок з Державного земельного 
кадастру, повідомлень про відмову у на-
данні відомостей, порядку обліку заяв і 
запитів про отримання відомостей Дер-
жавного земельного кадастру;

внесення до Державного земельно-
го кадастру та надання відомостей про 
землі, розташовані в межах державно-
го кордону України, територій Авто-
номної Республіки Крим, областей, 
міст Києва та Севастополя;

затвердження статуту Адміністра-
тора Державного земельного кадастру, 
здійснення контролю за його діяльніс-
тю, призначення його керівника;

організація взаємодії з органами 
виконавчої влади, органами місцево-
го самоврядування, міжнародними 
організаціями з питань ведення Дер-
жавного земельного кадастру;

організація робіт з підготовки та 
підвищення кваліфікації Державних 
кадастрових реєстраторів;

здійснення інших повноважень 
згідно з цим Законом.

2. До повноважень територіальних 
органів центрального органу виконав-
чої влади з питань земельних ресурсів 
у Автономній Республіці Крим, об-
ластях у сфері Державного земельного 
кадастру належать:

внесення до Державного земельно-
го кадастру та надання відомостей про 
землі, розташовані в межах районів, 
сіл, селищ, міст;

здійснення інших повноважень 
згідно з цим Законом.

3. До повноважень територіальних 
органів центрального органу виконав-
чої влади з питань земельних ресурсів 
у містах Києві та Севастополі у сфері 
Державного земельного кадастру на-
лежать:

внесення до Державного земельно-
го кадастру та надання відомостей про 

землі, розташовані в межах районів у 
місті, а також сіл, селищ, міст, розта-
шованих в межах міста Севастополя;

здійснення державної реєстрації 
земельних ділянок, обмежень у їх ви-
користанні;

ведення поземельних книг та на-
дання витягів з Державного земель-
ного кадастру про земельну ділянку;

організація здійснення на відпо-
відній території робіт із землеустрою 
та оцінки земель, що проводяться з 
метою внесення відомостей до Дер-
жавного земельного кадастру;

внесення відомостей до Державно-
го земельного кадастру, крім тих, які 
згідно з цим Законом вносяться цент-
ральним органом виконавчої влади з 
питань земельних ресурсів;

здійснення інших повноважень 
згідно з цим Законом.

4. До повноважень територіальних 
органів центральних органів виконав-
чої влади з питань земельних ресурсів 
у районах, містах республіканського 
(Автономної Республіки Крим) та об-
ласного значення у сфері Державного 
земельного кадастру належать:

внесення до Державного земельно-
го кадастру та надання відомостей про 
землі, розташовані в межах району, 
міста республіканського (Автономної 
Республіки Крим) чи обласного зна-
чення;

здійснення державної реєстрації 
земельних ділянок, обмежень у їх ви-
користанні;

ведення поземельних книг та 
надання витягів з Державного зе-
мельного кадастру про земельну 
ділянку;

організація здійснення на відпо-
відній території робіт із землеустрою 
та оцінки земель, що проводяться з 
метою внесення відомостей до Дер-
жавного земельного кадастру;

внесення відомостей до Держав-
ного земельного кадастру, крім тих, 
які згідно з цим Законом вносяться 
центральним органом виконавчої вла-
ди з питань земельних ресурсів, його 
територіальними органами в областях, 
Автономній Республіці Крим;

здійснення інших повноважень 
згідно з цим Законом.

Розділ III 
СКЛАД ВІДОМОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ

Стаття 8. Геодезична 
та картографічна основа 
Державного земельного 
кадастру

1. Геодезичною основою для Дер-
жавного земельного кадастру є дер-
жавна геодезична мережа.

2. Картографічною основою Дер-
жавного земельного кадастру є кар-
ти (плани), що складаються у формі 
і масштабі відповідно до державних 
стандартів, норм та правил, технічних 
регламентів.

3. Для формування картографіч-
ної основи Державного земельного 
кадаст ру використовується єдина дер-
жавна система координат.

4. До Державного земельного ка-
дастру включаються відомості про 
координати пунктів державної геоде-
зичної мережі.

5. До Державного земельного ка-
даст ру включаються такі відомості про 
картографічну основу:

склад відомостей, що відобража-
ються на картографічній основі;

дата створення картографічної 
основи;

відомості про особу, яка створила 
картографічну основу;

масштаб (точність) картографічної 
основи;

система координат картографічної 
основи.

6. Картографічна основа Держав-
ного земельного кадастру є єдиною 
для формування та ведення містобу-
дівного кадастру та кадастрів інших 
природних ресурсів.

Стаття 9. Державний кадастровий 
реєстратор

1. Внесення відомостей до Дер-
жавного земельного кадастру і на-
дання таких відомостей у складі цен-
трального органу виконавчої влади 
з питань земельних ресурсів та його 
територіальних органів здійсню-
ються державними кадастровими 
реєстраторами.

2. Державний кадастровий реєстра-
тор є державним службовцем.

3. Державним кадастровим реєст-
ратором може бути громадянин Украї-
ни, який має вищу землевпорядну або 
юридичну освіту та стаж землевпоряд-
ної або юридичної роботи не менш як 
два роки.

4. Державний кадастровий реєст-
ратор:

здійснює реєстрацію заяв про 
внесення відомостей до Державного 

земельного кадастру, надання таких 
відомостей;

перевіряє відповідність поданих 
документів вимогам законодавства;

формує поземельні книги на зе-
мельні ділянки, вносить записи до 
них, забезпечує зберігання таких книг;

здійснює внесення відомостей до 
Державного земельного кадастру або 
надає відмову у їх внесенні;

присвоює кадастрові номери зе-
мельним ділянкам;

надає відомості з Державного 
земельного кадастру та відмову у їх 
наданні;

здійснює виправлення помилок у 
Державному земельному кадастрі;

передає органам державної ре-
єстрації речових прав на нерухоме 
майно відомості про земельні ділянки.

5. Державний кадастровий реєстра-
тор має посвідчення Державного кадаст-
рового реєстратора та власну печатку.

6. Державний кадастровий реєстра-
тор має доступ до всіх відомостей Дер-
жавного земельного кадастру, само-
стійно приймає рішення про внесення 
відомостей до нього, надання таких 
відомостей, про відмову у здійсненні 
таких дій.

7. Втручання будь-яких органів, по-
садових і службових осіб, громадян чи 
їх об’єднань у діяльність Державного 
кадастрового реєстратора, пов’язану 
із здійсненням державної реєстрації 
земельних ділянок, забороняється.

Стаття 10. Об’єкти Державного 
земельного кадастру

1. Об’єктами Державного земель-
ного кадастру є:

землі в межах державного кордону 
України;

землі в межах території адміністра-
тивно-територіальних одиниць;

обмеження у використанні земель;
земельна ділянка.

Стаття 11. Вимоги до відомостей 
про об’єкти Державного 
земельного кадастру

1. Відомості про об’єкти Державного 
земельного кадастру під час внесення їх 

до Державного земельного кадастру ма-
ють відповідати існуючим характерис-
тикам об’єктів у натурі (на місцевості), 
визначеним з точністю відповідно до 
державних стандартів, норм та правил, 
технічних регламентів.

2. Зміна вимог державних стандар-
тів, норм та правил, технічних регла-
ментів щодо показників точності або 
способів її визначення, зміна геодезич-
ної або картографічної основи Держав-
ного земельного кадастру (у тому числі 
систем координат), що використовува-
лися для його ведення, не є підставою 
для визнання відомостей Державного 
земельного кадастру такими, що під-
лягають уточненню, якщо на момент їх 
внесення вони відповідали державним 
стандартам, нормам та правилам, тех-
нічним регламентам.

Стаття 12. Склад відомостей 
Державного земельного кадастру 
про державний кордон України

1. До Державного земельного ка-
дастру вносяться такі відомості про 
державний кордон України:

графічне зображення державного 
кордону України;

повні назви суміжних іноземних 
держав;

опис меж прикордонної смуги;
інформація про документи, на під-

ставі яких встановлено державний 
кордон України;

дані щодо демаркації державного 
кордону України.

Стаття 13. Склад відомостей 
Державного земельного кадастру 
про землі в межах територій 
адміністративно-територіальних 
одиниць

1. До Державного земельного када-
стру включаються такі відомості про 
землі в межах території адміністра-
тивно-територіальних одиниць (Ав-
тономної Республіки Крим, областей, 
міст Києва і Севастополя, районів, 
міст, селищ, сіл, районів у містах):

а) найменування адміністративно-
територіальної одиниці;

б) опис меж адміністративно-тери-
торіальної одиниці;

в) площа земель в межах терито-
рії адміністративно-територіальної 
одиниці;

г) повне найменування суміжних 
адміністративно-територіальних 
одиниць;

ґ) інформація про акти, на підставі 
яких встановлені та змінені межі адмі-
ністративно-територіальних одиниць;

д) відомості про категорії земель у 
межах адміністративно-територіаль-
ної одиниці:

назва, код (номер), межі категорії 
земель;

опис меж;
площа;
інформація про документи, на 

підставі яких встановлено категорію 
земель;

е) відомості про угіддя адміністра-
тивно-територіальної одиниці:

назва, код (номер);
контури угідь;
площа;
інформація про документи, на під-

ставі яких визначено угіддя;
інформація про якісні характерис-

тики угідь;
є) відомості про економічну та 

нормативну грошову оцінку земель 
в межах території адміністративно- 
територіальної одиниці;

ж) відомості про бонітування грун-
тів адміністративно-територіальної 
одиниці.

2. Обсяг інформації Державного 
земельного кадастру про якісні харак-
теристики земельних угідь в межах 
території адміністративно-територі-
альної одиниці визначається Поряд-
ком ведення Державного земельного 
кадастру.

Стаття 14. Склад відомостей 
Державного земельного кадастру 
про обмеження у використанні 
земель

1. До Державного земельного ка-
даст ру включаються такі відомості 
про обмеження у використанні земель:

вид;
опис меж;
площа;
зміст обмеження;
опис режимоутворюючого об’єкта — 

контури, назви та характеристики, що 
обумовлюють встановлення обмежень 
(за наявності такого об’єкта);

інформація про документи, на під-
ставі яких встановлено обмеження у 
використанні земель.

Стаття 15. Відомості про земельні 
ділянки

1. До Державного земельного ка-
даст ру включаються такі відомості про 
земельні ділянки:

кадастровий номер;
місце розташування;
опис меж;
площа;
міри ліній по периметру;
координати поворотних точок меж;
дані про прив’язку поворотних 

точок меж до пунктів державної гео-
дезичної мережі;

 � Верховна Рада України
Закон України

Про Державний земельний кадастр

Цей Закон установлює правові, економічні та організаційні основи діяльності у 
сфері Державного земельного кадастру.

«Пошук, перегляд, копіювання 
та роздрукування відомостей 
Державного земельного кадастру 
здійснюються безоплатно».
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дані про якісний стан земель та про 
бонітування грунтів;

відомості про інші об’єкти Дер-
жавного земельного кадастру, до яких 
територіально (повністю або частково) 
входить земельна ділянка;

цільове призначення (категорія зе-
мель, вид використання земельної ді-
лянки в межах певної категорії земель);

склад угідь із зазначенням контурів 
будівель і споруд, їх назв;

відомості про обмеження у вико-
ристанні земельних ділянок;

відомості про частину земельної 
ділянки, на яку поширюється дія сер-
вітуту, договору суборенди земельної 
ділянки;

нормативна грошова оцінка;
інформація про документацію із 

землеустрою та оцінки земель щодо 
земельної ділянки та інші документи, 
на підставі яких встановлено відомості 
про земельну ділянку.

2. Відомості про земельну ділянку 
містять інформацію про її власників 
(користувачів), зазначену в частині 
другій статті 30 цього Закону, зареєст-
ровані речові права відповідно до да-
них Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно.

Стаття 16. Кадастровий номер 
земельної ділянки

1. Земельній ділянці, відомості про 
яку внесені до Державного земельного 
кадастру, присвоюється кадастровий 
номер.

2. Кадастровий номер земельної ді-
лянки є її ідентифікатором у Держав-
ному земельному кадастрі.

3. Система кадастрової нумерації 
земельних ділянок є єдиною на всій 
території України.

4. Структура кадастрових номерів 
земельної ділянки визначається Кабі-
нетом Міністрів України.

5. Кадастрові номери земельних 
ділянок зазначаються у рішеннях ор-
ганів державної влади, Ради мініст-
рів Автономної Республіки Крим, 
органів місцевого самоврядування 
про передачу цих ділянок у власність 
чи користування, зміну їх цільового 
призначення, визначення їх грошової 
оцінки, про затвердження докумен-
тації із землеустрою та оцінки земель 
щодо конкретних земельних ділянок.

6. Кадастровий номер скасовуєть-
ся лише у разі скасування державної 
реєстрації земельної ділянки. Зміна 
власника чи користувача земельної 
ділянки, зміна відомостей про неї не 
є підставою для скасування кадастро-
вого номера.

7. Скасований кадастровий номер 
земельної ділянки не може бути при-
своєний іншій земельній ділянці.

8. Інформація про скасовані кадаст-
рові номери земельних ділянок збері-
гається у Державному земельному 
кадастрі постійно.

Стаття 17. Склад відомостей 
Державного земельного кадастру 
про кадастрове зонування земель 
в межах території України

1. До Державного земельного ка-
дастру вносяться такі відомості про 
кадастрове зонування земель в межах 
території України:

номери кадастрових зон та квар-
талів;

опис меж кадастрових зон та квар-
талів;

площа кадастрових зон та квар-
талів;

підстави встановлення меж кадаст-
рових зон та кварталів.

2. Порядок здійснення кадастро-
вого зонування земель в межах тери-
торії України визначається Порядком 
ведення Державного земельного ка-
дастру.

Стаття 18. Документи, які 
створюються під час ведення 
Державного земельного 
кадастру

1. Документами Державного зе-
мельного кадастру, які створюються 
під час його ведення, є:

індексні кадастрові карти (пла-
ни) України, Автономної Республіки 
Крим, областей, районів, сіл, селищ, 
міст;

індексні кадастрові карти (плани) 
кадастрової зони, кадастрового квар-
талу;

кадастрові карти (плани) Автоном-
ної Республіки Крим, областей, райо-
нів, сіл, селищ, міст, інші тематичні 
карти (плани), перелік яких встанов-
люється Порядком ведення Держав-
ного земельного кадастру;

поземельні книги.
2. Копії документів Державного 

земельного кадастру, а також до-
кументів, що стали підставою для 
внесення відомостей до нього, мо-
жуть бути вилучені в органів, що 
здійснюють ведення Державного 
земельного кадастру, лише за рішен-
ням відповідних державних органів, 
прийнятим у межах їх повноважень, 
визначених законом. Обов’язковим є 
складання реєстру копій документів, 
що вилучаються.

Вилучення оригіналів таких доку-
ментів забороняється.

Стаття 19. Класифікатори, 
довідники та бази даних, 
необхідні для ведення 
Державного земельного 
кадастру

1. Для ведення Державного земель-
ного кадастру використовуються кла-
сифікатори, довідники та бази даних, 
які ведуться центральним органом 

виконавчої влади з питань земельних 
ресурсів, а також державні та галузеві 
класифікатори, довідники та бази да-
них, які ведуться іншими централь-
ними органами виконавчої влади та 
органами місцевого самоврядування.

Розділ IV 
ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ

Стаття 20. Статус відомостей 
Державного земельного кадастру

1. Відомості Державного земельно-
го кадастру є офіційними.

2. Внесення до Державного земель-
ного кадастру передбачених цим Зако-
ном відомостей про об’єкти Державно-
го земельного кадастру є обов’язковим.

Стаття 21. Підстави та основні 
вимоги щодо внесення 
відомостей до Державного 
земельного кадастру

1. Відомості про межі земельної 
ділянки вносяться до Державного зе-
мельного кадастру:

на підставі відповідної докумен-
тації із землеустрою щодо формуван-
ня земельних ділянок — у випадках, 
визначених статтею 791 Земельного 
кодексу України, при їх формуванні;

на підставі технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) — у разі встанов-
лення (відновлення) меж земельної ді-
лянки за її фактичним використанням 
відповідно до статті 107 Земельного 
кодексу України;

на підставі проектів землеустрою 
щодо впорядкування існуючих земле-
володінь — у разі зміни меж суміжних 
земельних ділянок їх власниками.

2. Відомості про цільове призна-
чення земельних ділянок вносяться 
до Державного земельного кадастру:

а) щодо категорії земель:
на підставі відповідної докумен-

тації із землеустрою, яка розробля-
ється при формуванні земельних 
ділянок, — щодо земельних ділянок, 
які формуються;

на підставі проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки, 
яким передбачена зміна її цільового 
призначення;

б) щодо виду використання земель-
ної ділянки в межах певної категорії 
земель:

на підставі відповідної докумен-
тації із землеустрою, яка розробля-
ється при формуванні земельних 
ділянок, — щодо земельних ділянок, 
які формуються;

на підставі письмової заяви влас-
ника (користувача) земельної ділянки 
державної чи комунальної власнос-
ті, — у разі зміни виду використання 
земельної ділянки (крім земель сіль-
ськогосподарського призначення та 
земель оборони);

на підставі проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки, 
яким передбачена зміна її цільового 
призначення.

3. Відомості про економічну оцін-
ку земель вносяться до Державного 
земельного кадастру на підставі за-
твердженої технічної документації з 
такої оцінки.

4. Відомості про угіддя земельної 
ділянки вносяться до Державного зе-
мельного кадастру:

на підставі відповідної докумен-
тації із землеустрою, яка розробля-
ється при формуванні земельних 
ділянок, — щодо земельних ділянок, 
які формуються;

на підставі проектів землеустрою, 
що забезпечують еколого-еконо-
мічне обгрунтування сівозміни та 
впорядкування угідь (щодо земель 
сільськогосподарського призначен-
ня), проектів землеустрою щодо впо-
рядкування існуючих землеволодінь 
та землекористувань (щодо земель 
інших категорій).

5. Відомості про обмеження у вико-
ристанні земель вносяться до Держав-
ного земельного кадастру на підставі 
схем землеустрою і техніко-економіч-
них обгрунтувань використання та 
охорони земель адміністративно-
територіальних одиниць, проектів 
землеустрою щодо створення нових 
та впорядкування існуючих земле-
володінь і землекористувань, про-
ектів землеустрою, що забезпечують 
еколого-економічне обгрунтування 
сівозміни та впорядкування угідь, 
проектів землеустрою щодо відведен-
ня земельних ділянок, технічної доку-
ментації із землеустрою щодо встанов-
лення меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості), іншої документації із 
землеустрою.

6. Відомості про межі частини зе-
мельної ділянки, на яку поширюється 
право суборенди, сервітуту, вносяться 
до Державного земельного кадастру 
на підставі технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
меж частини земельної ділянки, на 
яку поширюється право суборенди, 
сервітуту.

7. Відомості про нормативну гро-
шову оцінку земель вносяться до 
Державного земельного кадастру на 
підставі технічної документації з та-
кої оцінки.

8. Відомості про межі адміністра-
тивно-територіальних одиниць вно-
сяться до Державного земельного 
кадастру на підставі проектів земле-
устрою щодо встановлення та зміни 
меж адміністративно-територіальних 
одиниць.

9. Відомості про розподіл земель 
між власниками та користувачами 
вносяться до Державного земельного 
кадастру відповідно до даних Держав-
ного реєстру речових прав на нерухоме 
майно.

10. Відомості про бонітування 
грунтів вносяться до Державного 
земельного кадастру на підставі за-
твердженої технічної документації з 
бонітування грунтів.

11. Відомості про державний кор-
дон України вносяться до Державного 
земельного кадастру на підставі до-
кументації із землеустрою щодо вста-
новлення в натурі (на місцевості) дер-
жавного кордону України, розробленої 
відповідно до актів (міжнародних до-
говорів) щодо демаркації та делімітації 
державного кордону України.

12. Органи державної влади (крім 
Верховної Ради України) та органи 
місцевого самоврядування у строк 
не пізніше п’яти робочих днів після 
прийняття рішень про затвердження 
документації із землеустрою і техніч-
ної документації з оцінки земель, яка 
згідно з цією статтею є підставою для 
внесення відомостей до Державного 
земельного кадастру, надають цент-
ральному органу виконавчої влади з 
питань земельних ресурсів або його 
територіальному органу відповідно до 
їх компетенції засвідчені копії вказа-
них рішень для внесення відповідної 
інформації до Державного земельного 
кадастру.

13. Документація із землеустрою і 
технічна документація з оцінки земель 
подається до центрального органу 
виконавчої влади з питань земельних 
ресурсів або до його територіального 
органу відповідно до їх повноважень, 
визначених цим Законом, разом з 
електронним документом, що містить 
результати робіт із землеустрою та 
оцінки земель.

14. Внесення відомостей до Держав-
ного земельного кадастру здійснюєть-
ся у строк, що не перевищує чотирна д -
цяти робочих днів з дня отримання 
відповідних документів, якщо цим 

Законом не встановлено інший строк 
для здійснення цих дій.

15. Відомості вносяться одночасно 
до документів Державного земельно-
го кадастру у текстовій та графічній 
формі.

16. Подання документації із зем-
леустрою до центрального органу 
виконавчої влади з питань земельних 
ресурсів, його територіальних органів 
для внесення відомостей до Державно-
го земельного кадастру здійснюється 
розробником такої документації, якщо 
інше не встановлено договором на ви-
конання робіт із землеустрою.

17. Інформація про дату реєстрації 
заяв про внесення відомостей до Дер-
жавного земельного кадастру, вхідний 
номер, стислий зміст заяви, а також 
інформація про наслідки її розгляду 
підлягає оприлюдненню на офіцій-
ному веб-сайті центрального органу 
виконавчої влади з питань земельних 
ресурсів.

18. Внесені відомості зберігаються 
у Державному земельному кадастрі 
постійно.

Стаття 22. Вимоги до документів, 
які є підставою для внесення 
відомостей до Державного 
земельного кадастру

1. Документи, які є підставою для 
внесення відомостей до Державного 
земельного кадастру, мають відповіда-
ти таким вимогам:

текст документів має бути написа-
ний розбірливо;

документи не мають містити під-
чищення або дописки, закреслені 
слова чи інші не обумовлені в них 
виправлення, орфографічні та ариф-
метичні помилки, бути заповнені 
олівцем, а також з пошкодженнями, 
які не дають змоги однозначно тлу-
мачити їх зміст;

документи мають відповідати за-
конодавству.

Стаття 23. Електронний документ, 
що містить відомості 
про результати робіт із 
землеустрою та оцінки земель, 
які підлягають внесенню до 
Державного земельного кадастру

1. Документація із землеустрою та 
оцінки земель, яка є підставою для 
внесення відомостей до Державного 
земельного кадастру, подається орга-
ну, що здійснює внесення таких відо-
мостей, також у формі електронного 
документа.

2. Вимоги до змісту, структури і 
технічних характеристик електронно-
го документа визначаються Порядком 
ведення Державного земельного ка-
дастру.

3. Електронний документ пода-
ється Державному кадастровому ре-
єстратору, який здійснює внесення 
відповідних відомостей до Державно-
го земельного кадастру, разом із доку-

ментацією, яка є підставою для такого 
внесення, у паперовому вигляді.

Перевірка відповідності наданого 
електронного документа наявним да-
ним Державного земельного кадастру 
та встановленим вимогам до змісту, 
структури і технічних характеристик 
щодо розроблення такого документа 
здійснюється Державним кадастро-
вим реєстратором, уповноваженим 
здійснювати внесення відповідних 
відомостей до Державного земельного 
кадастру, протягом строку, встанов-
леного статтею 21 цього Закону для їх 
внесення.

Стаття 24. Державна реєстрація 
земельної ділянки

1. Державна реєстрація земельної 
ділянки здійснюється при її форму-
ванні шляхом відкриття Поземельної 
книги на таку ділянку.

2. Державна реєстрація земельних 
ділянок здійснюється за місцем їх роз-
ташування відповідним Державним 
кадастровим реєстратором територі-
ального органу центрального органу 
виконавчої влади з питань земельних 
ресурсів в містах Києві та Севастополі, 
містах республіканського (Автономної 
Республіки Крим) та обласного зна-
чення, районі.

3. Державна реєстрація земельних 
ділянок здійснюється за заявою:

особи, якій за рішенням органу 
виконавчої влади, органу місцевого 
самоврядування надано дозвіл на 
розроблення документації із земле-
устрою, що є підставою для формуван-
ня земельної ділянки при передачі її у 
власність чи користування із земель 
державної чи комунальної власності, 
або уповноваженої нею особи;

власника земельної ділянки, корис-
тувача земельної ділянки державної чи 
комунальної власності (у разі поділу 
чи об’єднання раніше сформованих 
земельних ділянок) або уповноваженої 
ними особи;

органу виконавчої влади, органу 
місцевого самоврядування (у разі 
формування земельних ділянок від-
повідно державної чи комунальної 
власності).

4. Для державної реєстрації земель-
ної ділянки Державному кадастрово-
му реєстратору, який здійснює таку 
реєст рацію, подаються:

заява за формою, встановленою 
центральним органом виконавчої вла-
ди з питань земельних ресурсів;

оригінал документації із земле-
устрою, яка є підставою для форму-
вання земельної ділянки;

документація із землеустрою, яка є 
підставою для формування земельної 
ділянки у формі електронного доку-
мента;

документ, що підтверджує оплату 
послуг з державної реєстрації земель-
ної ділянки.

Заява з доданими документами 
надається заявником особисто чи 
уповноваженою ним особою або над-
силається поштою цінним листом з 
описом вкладення та повідомленням 
про вручення.

5. Державний кадастровий реєст-
ратор, який здійснює державну реєст-
рацію земельних ділянок, протягом 
чотирнадцяти днів з дня реєстрації 
заяви:

перевіряє відповідність документів 
вимогам законодавства;

за результатами перевірки здійс-
нює державну реєстрацію земельної 
ділянки або надає заявнику мотиво-
вану відмову у державній реєстрації.

6. Підставою для відмови у здій-
сненні державної реєстрації земельної 
ділянки є:

розташування земельної ділянки 
на території дії повноважень іншого 
Державного кадастрового реєстра-
тора;

подання заявником документів, 
передбачених частиною четвертою цієї 
статті, не в повному обсязі;

невідповідність поданих докумен-
тів вимогам законодавства;

знаходження в межах земельної 
ділянки, яку передбачається зареєст-
рувати, іншої земельної ділянки або 
її частини.

7. У разі надання відмови з під-
стави, визначеної абзацом другим 
частини шостої цієї статті, заявнику 
повідомляється найменування та 
адреса органу, до повноважень якого 
належить здійснення державної ре-
єстрації земельної ділянки.

8. На підтвердження державної 
реєстрації земельної ділянки заяв-
нику безоплатно видається витяг з 
Державного земельного кадастру про 
земельну ділянку. Витяг містить всі 
відомості про земельну ділянку, вне-
сені до Поземельної книги. Складовою 
частиною витягу є кадастровий план 
земельної ділянки.

9. При здійсненні державної ре-
єстрації земельної ділянки їй присвою-
ється кадастровий номер.

10. Державна реєстрація земельної 
ділянки скасовується Державним ка-
дастровим реєстратором, який здійс-
нює таку реєстрацію, у разі:

поділу чи об’єднання земельних 
ділянок;

якщо протягом одного року з дня 
здійснення державної реєстрації зе-
мельної ділянки речове право на неї 

не зареєстровано з вини заявника.
11. У разі скасування державної 

реєстрації з підстав, зазначених в аб-
заці третьому цієї частини, Державний 
кадастровий реєстратор у десятиден-
ний термін повідомляє про це особу, 
за заявою якої здійснено державну 
реєстрацію земельної ділянки.

Стаття 25. Поземельна книга

1. Поземельна книга є документом 
Державного земельного кадастру, який 
містить такі відомості про земельну 
ділянку:

а) кадастровий номер;
б) площа;
в) місцезнаходження (адміністра-

тивно-територіальна одиниця);
г) склад угідь;
ґ) цільове призначення (категорія 

земель, вид використання земельної 
ділянки в межах певної категорії зе-
мель);

д) нормативна грошова оцінка;
е) відомості про обмеження у ви-

користанні земельної ділянки;
є) відомості про межі частини зе-

мельної ділянки, на яку поширюєть-
ся дія сервітуту, договору суборенди 
земельної ділянки;

ж) кадастровий план земельної ді-
лянки;

з) дата державної реєстрації зе-
мельної ділянки;

и) інформація про документацію 
із землеустрою, на підставі якої здій-
снена державна реєстрація земельної 
ділянки, а також внесені зміни до цих 
відомостей;

і) інформація про власників (ко-
ристувачів) земельної ділянки від-
повідно до даних про зареєстровані 
речові права у Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно;

ї) дані про бонітування грунтів.
2. Поземельна книга відкривається 

одночасно з державною реєстрацією 
земельної ділянки.

3. Поземельна книга ведеться в 
паперовій та електронній (цифровій) 
формі.

4. Поземельна книга закривається у 
разі скасування державної реєстрації 
земельної ділянки.

5. До Поземельної книги в паперо-
вій формі долучаються всі документи, 
які стали підставою для внесення відо-
мостей до неї.

6. Форма Поземельної книги та по-
рядок її ведення визначаються Поряд-
ком ведення Державного земельного 
кадастру.

Стаття 26. Внесення відомостей 
до Поземельної книги

1. При відкритті Поземельної книги 
відомості до неї вносяться на підставі 
документації, яка подана для держав-
ної реєстрації земельної ділянки (крім 
відомостей про власників та користу-
вачів земельної ділянки).

2. Відомості про віднесення земель-
ної ділянки до земель іншої адмініст-
ративно-територіальної одиниці, про 
зміну нормативної грошової оцінки зе-
мельної ділянки, яка відбулася внаслі-
док проведення нормативної грошової 
оцінки земель адміністративно-тери-
торіальних одиниць, про обмеження 
у використанні земель, встановлені 
законами та прийнятими відповідно 
до них нормативно-правовими акта-
ми, вносяться до Поземельної книги 
без подання заяв, зазначених у частині 
третій цієї статті, на підставі докумен-
тації, яка є підставою для внесення та-
ких відомостей, а також рішень про її 
затвердження (якщо згідно із законом 
документація підлягає затвердженню), 
поданої органом, що прийняв рішення 
про таке затвердження.

3. Зміни до відомостей про земель-
ну ділянку (крім випадків, визначених 
у частині другій цієї статті) вносять-
ся до Поземельної книги за заявою 
власника або користувача земельної 
ділянки державної чи комунальної 
власності на підставі документації, 
передбаченої цим Законом.

4. Для внесення змін до відомос-
тей Поземельної книги щодо цільо-
вого призначення земельної ділянки, 
складу угідь, нормативної грошової 
оцінки, а також до відомостей про 
межі земельної ділянки (у разі їх вста-
новлення (відновлення) за фактичним 
використанням земельної ділянки) за-
явник подає до органу, який здійснює 
ведення Поземельної книги:

заяву за формою, встановленою По-
рядком ведення Державного земельно-
го кадастру;

оригінали документації із земле-
устрою, технічної документації з оцін-
ки земель, які згідно з цим Законом є 
підставою для внесення таких змін 
(крім випадків зміни виду викорис-
тання земельної ділянки в межах пев-
ної категорії земель, що згідно з цим 
Законом не потребує розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки);

документацію із землеустрою, 
на підставі якої вносяться зміни до 
відомостей Державного земельного 
кадаст ру, у формі електронного доку-
мента (крім випадків внесення відо-
мостей про зміну виду використання);

документ, що підтверджує оплату 
послуг із внесення змін до відомостей 
про земельну ділянку до Поземельної 
книги.

5. Державний кадастровий ре-
єстратор, який здійснює ведення 
Поземельної книги, протягом чо-
тирнадцяти робочих днів з дати 
реєстрації заяви вносить до Позе-
мельної книги інформацію про зміну 
відомостей про земельну ділянку або 
надає мотивовану відмову у внесенні 
таких відомостей.

«Отримання витягу з Державного земельного 
кадастру є обов’язковим при вчиненні правочинів 
щодо земельної ділянки (крім складення заповітів)».
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6. Відмова у внесенні до Поземель-
ної книги змін до відомостей про зе-
мельну ділянку надається у разі, якщо:

земельна ділянка розташована на 
території дії повноважень іншого Дер-
жавного кадастрового реєстратора;

із заявою звернулася неналежна 
особа;

подані документи не відповідають 
вимогам законодавства;

заявлені відомості вже внесені до 
Поземельної книги.

У разі надання відмови з підста-
ви, визначеної абзацом другим цієї 
частини, заявнику повідомляється 
найменування та адреса органу, до 
повноважень якого належить внесен-
ня змін до відомостей про відповідну 
земельну ділянку.

Стаття 27. Особливості 
внесення до Державного 
земельного кадастру відомостей 
про земельну ділянку у разі 
її поділу чи об’єднання з іншою 
земельною ділянкою, а також 
відновлення її меж

1. У разі поділу або об’єднання зе-
мельних ділянок запис про державну 
реєстрацію земельної ділянки та ка-
дастровий номер земельної ділянки 
скасовуються, а Поземельна книга на 
таку земельну ділянку закривається.

2. У Поземельній книзі на земельні 
ділянки, сформовані в результаті поді-
лу або об’єднання земельних ділянок, 
здійснюється запис про такий поділ 
чи об’єднання із зазначенням скасо-
ваних кадастрових номерів земельних 
ділянок.

3. Записи про обмеження у вико-
ристанні земельної ділянки, яка була 
поділена чи об’єднана з іншою, перено-
сяться до поземельних книг на земель-
ні ділянки, сформовані в результаті 
такого поділу чи об’єднання (крім ви-
падків, коли обмеження поширювало-
ся лише на частину земельної ділянки, 
яка в результаті поділу земельної ді-
лянки не увійшла до новосформованої 
земельної ділянки).

4. У разі відновлення меж земельної 
ділянки за її фактичним використан-
ням у зв’язку з неможливістю вияв-
лення дійсних меж кадастрові номери 
відповідних земельних ділянок не 
скасовуються, а відповідні зміни до 
відомостей про межі земельних діля-
нок вносяться до поземельних книг у 
порядку, визначеному частиною чет-
вертою статті 26 цього Закону.

Стаття 28. Внесення 
до Державного земельного 
кадастру відомостей про 
обмеження у використанні 
земель

1. Внесення до Державного зе-
мельного кадастру відомостей про 
обмеження у використанні земель 
здійснюється у формі:

державної реєстрації обмежень у 
використанні земель;

внесення до Державного земель-
ного кадастру відомостей про межі 
обмежень у використанні земель, без-
посередньо встановлених законами та 
прийнятими відповідно до них норма-
тивно-правовими актами.

2. Державна реєстрація обмеження 
у використанні земель здійснюється на 
підставі заяви:

власника земельної ділянки, ко-
ристувача земельної ділянки дер-
жавної чи комунальної власності або 
особи, на користь якої встановлені 
обмеження, — щодо обмежень, які 
стосуються використання певної зе-
мельної ділянки;

органу виконавчої влади, органу 
місцевого самоврядування, рішен-
ням якого затверджена документа-
ція із землеустрою, яка є підставою 

для внесення відомостей про ці об-
меження до Державного земельного 
кадастру, — щодо інших обмежень.

3. Для державної реєстрації об-
меження у використанні земель заяв-
ник подає Державному кадастровому 
реєстратору, який здійснює державну 
реєстрацію таких обмежень:

заяву про державну реєстрацію 
обмеження за формою, встановленою 
Порядком ведення Державного зе-
мельного кадастру;

документ, що підтверджує ви-
никнення, зміну та припинення об-
меження;

електронний документ, що містить 
результати робіт із землеустрою;

документ, що підтверджує оплату 
послуг з державної реєстрації обме-
ження у використанні земель.

4. Державна реєстрація обмеження 
у використанні земель або мотивована 
відмова у такій реєстрації здійснюєть-
ся протягом чотирнадцяти робочих 
днів з дати реєстрації заяви.

5. Відмова у здійсненні державної 
реєстрації обмеження у використанні 
земель надається у разі, якщо:

обмеження згідно із законом не 
підлягає державній реєстрації;

обмеження встановлюється на те-
риторії дії повноважень іншого Дер-
жавного кадастрового реєстратора;

із заявою про державну реєстрацію 
звернулася неналежна особа;

подані документи не відповідають 
вимогам законодавства;

заявлене обмеження вже заре-
єстровано.

6. Внесення до Державного зе-
мельного кадастру відомостей про 
обмеження у використанні земель, 
безпосередньо встановлені законами 
та прийнятими відповідно до них 
нормативно-правовими актами, здій-
снюється:

у процесі державної реєстрації зе-
мельних ділянок та внесення змін до 
відомостей про них;

на підставі заяви органу виконавчої 
влади, органу місцевого самовряду-
вання, рішенням якого затверджена 
документація із землеустрою, яка є 
підставою для внесення відомостей 
про ці обмеження до Державного зе-
мельного кадастру, в порядку, визна-
ченому статтею 32 цього Закону.

7. На підтвердження внесення до 
 Державного земельного кадастру відо-
мостей про обмеження у використанні 
земель заявнику безоплатно видається 
витяг з Державного земельного ка-
дастру.

8. Внесення до Державного земельно-
го кадастру відомостей про обмеження 
у використанні земель, безпосередньо 
встановлені законами та прийнятими 
відповідно до них нормативно-право-
вими актами, здійс нюється безоплатно.

Стаття 29. Внесення до 
Державного земельного кадастру 
відомостей про суборенду, 
сервітут, які поширюються на 
частини земельних ділянок

1. Відомості про суборенду, сер-
вітут, які поширюються на частини 
земельних ділянок, вносяться до Дер-
жавного земельного кадастру до здійс-
нення державної реєстрації цих прав.

Відомості про суборенду, сервітут, 
які поширюються на частини земель-
них ділянок, вносяться до Державного 
земельного кадастру на підставі заяви 
правонабувача, сторін (сторони) право-
чину, за яким виникає право суборенди, 
сервітуту, або уповноважених ними осіб.

2. Для внесення до Державного зе-
мельного кадастру відомостей про 
межі частини земельної ділянки, на 
яку поширюються права суборенди, 
сервітуту, заявник подає Державному 
кадастровому реєстратору територі-
ального органу центрального органу 
виконавчої влади з питань земельних 
ресурсів у містах Києві та Севастополі, 
містах республіканського (Автономної 
Республіки Крим) та обласного зна-
чення, районі:

заяву за формою, встановленою По-
рядком ведення Державного земельно-
го кадастру;

документи, на підставі яких ви-
никає відповідне право суборенди, 
сервітуту, із зазначенням меж частини 
земельної ділянки, на яку поширюєть-
ся відповідне речове право;

електронний документ, що міс-
тить інформацію про зміст доку-
ментації із землеустрою, яка є під-
ставою для внесення відомостей до 
Державного земельного кадастру, із 
зазначенням меж частини земельної 
ділянки, на яку поширюється відпо-
відне речове право;

документ, що підтверджує оплату 
послуг з внесення відомостей до Дер-
жавного земельного кадастру.

3. Відповідний Державний када-
стровий реєстратор протягом чотир-
надцяти днів з дня реєстрації заяви 
перевіряє відповідність документів 
вимогам законодавства і за результа-
тами перевірки вносить інформацію 
про межі відповідної частини земель-
ної ділянки до Поземельної книги або 
надає заявнику письмову мотивовану 
відмову у такому внесенні.

4. Відмова у внесенні відомостей 
до Державного земельного кадастру 
надається у разі, якщо:

земельна ділянка розташована на 
території дії повноважень іншого Дер-
жавного кадастрового реєстратора;

заявником подано документи, пе-
редбачені цією статтею, не в повному 
обсязі;

подані документи не відповідають 
вимогам закононодавства;

із заявою про державну реєстрацію 
звернулася неналежна особа.

5. У разі надання відмови у внесенні 
відомостей до Державного земельного 
кадастру з підстави, визначеної аб-
зацом другим частини четвертої цієї 
статті, заявнику повідомляється на-
йменування та адреса органу, до пов-
новажень якого належить внесення 
відповідних відомостей до Державного 
земельного кадастру.

6. Запис про внесення відомостей 
про межі частини земельної ділянки, 
на яку поширюються права суборен-
ди, сервітуту, в автоматизованому 
порядку виключається з Поземельної 
книги у разі, якщо протягом року з дня 
внесення таких відомостей відповідне 
право суборенди, сервітуту не було за-
реєстровано.

7. На підтвердження внесення до 
Державного земельного кадастру ві-
домостей про межі частини земельної 
ділянки, на яку поширюються права 
суборенди, сервітуту, органом, що 
здійснив їх внесення, заявнику без-
оплатно видається витяг з Державно-
го земельного кадастру про земельну 
ділянку.

Стаття 30. Інформаційна 
взаємодія органу, що здійснює 
ведення Державного земельного 
кадастру, та органу державної 
реєстрації прав

1. Орган, що здійснює ведення 
Державного земельного кадастру, од-
ночасно з державною реєстрацією зе-
мельної ділянки надає органу держав-
ної реєстрації прав інформацію про:

державну реєстрацію земельної 
ділянки (дату державної реєстрації, 
орган, що здійснив таку реєстрацію);

кадастровий номер, площу, місце 
розташування земельної ділянки;

кадастровий план зареєстрованої 
земельної ділянки в електронній (циф-
ровій) формі.

Орган, що здійснює ведення Дер-
жавного земельного кадастру, надає 
органу державної реєстрації прав до-
ступ до перегляду кадастрових карт 
(планів) у порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України.

2. Орган державної реєстрації прав 
одночасно з державною реєстрацією 
речового права на земельну ділянку 
надає органу, що здійснює ведення 
Державного земельного кадастру, ін-
формацію про:

а) суб’єкта права власності на зе-
мельну ділянку:

для фізичних осіб (громадян Украї-
ни, іноземців, осіб без громадянства): 
прізвище, ім’я, по батькові (за наявнос-
ті); податковий номер (крім громадян 

України, які через свої релігійні або 
інші переконання відмовилися від 
прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податку 
(ідентифікаційного номера), офіційно 
повідомили про це відповідні органи 
державної влади та мають відмітку в 
паспорті громадянина України); но-
мер та серія паспорта громадянина 
України (для громадян України, які 
через свої релігійні або інші переко-
нання відмовилися від прийняття ре-
єстраційного номера облікової картки 
платника податку (ідентифікаційного 
номера), офіційно повідомили про це 
відповідні органи державної влади та 
мають відмітку в паспорті громадя-
нина України); реквізити документа, 
що посвідчує особу власника (номер 
та серія документа, дата його видачі, 
відомості про суб’єкта, що здійснив 
його видачу, тощо);

для юридичної особи (резидента та 
нерезидента): найменування юридич-
ної особи; податковий номер;

для територіальної громади: ві-
домості про територіальну громаду 
села, селища, міста, району у місті; 
найменування органу місцевого само-
врядування; податковий номер органу 
місцевого самоврядування;

для держави: відомості про держа-
ву Україна; найменування органу дер-
жавної влади, що здійснює управління 
нерухомим майном; податковий номер 
органу державної влади;

б) суб’єкта речового права на зе-
мельну ділянку:

для фізичної особи (громадянина 
України, іноземця, особи без грома-
дянства): прізвище, ім’я, по батькові 
(за наявності); податковий номер 
(крім громадян України, які через 
свої релігійні або інші переконання 
відмовилися від прийняття реєстра-
ційного номера облікової картки 
платника податку (ідентифікаційного 
номера), офіційно повідомили про це 
відповідні органи державної влади та 
мають відмітку в паспорті громадяни-
на України); номер та серія паспорта 
громадянина України (для громадян 
України, які через свої релігійні або 
інші переконання відмовилися від 
прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податку 
(ідентифікаційного номера), офіційно 
повідомили про це відповідні органи 
державної влади та мають відмітку в 
паспорті громадянина України); рек-
візити документа, що посвідчує особу 
(номер та серія документа, дата його 
видачі, відомості про суб’єкта, що здій-
снив його видачу, тощо);

для юридичної особи (резидента та 
нерезидента): найменування юридич-
ної особи; податковий номер;

для органів місцевого самовря-
дування: найменування органу міс-
цевого самоврядування; податковий 
номер органу місцевого самовряду-
вання;

для органів державної влади: на-
йменування органу державної влади; 
податковий номер органу державної 
влади;

в) державну реєстрацію права 
власності на земельну ділянку, права 
користування (сервітут) земельною 
ділянкою, права постійного корис-
тування, права оренди (суборенди) 
земельної ділянки; права корис-
тування земельною ділянкою для 
сільськогосподарських потреб (ем-
фітевзис); права забудови земельної 
ділянки (суперфіцій);

г) дату державної реєстрації, ре-
єстраційний номер земельної ділянки 
у Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно із зазначенням відо-
мостей про її кадастровий номер та ор-
ган, що здійснив державну реєстрацію.

3. Порядок надання інформації, ви-
значеної у частинах першій та другій 
цієї статті, встановлюється Кабінетом 
Міністрів України.

Стаття 31. Інформаційна взаємодія 
Державного земельного кадастру, 
містобудівного кадастру, 
кадастрів інших природних 
ресурсів та інших інформаційних 
систем

Для забезпечення ведення Держав-
ного земельного кадастру, містобудівно-
го кадастру, кадастрів інших природних 
ресурсів та інших інформаційних сис-
тем Кабінет Міністрів України затвер-
джує Порядок інформаційної взаємодії 
між кадастрами та інформаційними 
системами, а також перелік відомостей, 
обмін якими може здійснюватися в по-
рядку такої взаємодії.

Стаття 32. Порядок внесення до 
Державного земельного кадастру 
відомостей про межі державного 
кордону України, межі 
адміністративно-територіальних 
одиниць, нормативну грошову 
оцінку земель, розташованих в 
межах територій адміністративно-
територіальних одиниць, 
економічну оцінку земель, 
обмеження у використанні 
земель, встановлені законами та 
прийнятими відповідно до них 
нормативно-правовими актами

1. Відомості про межі держав-
ного кордону України, межі адміні-
стративно-територіальних одиниць, 
нормативну грошову оцінку земель, 

розташованих у межах територій адмі-
ністративно-територіальних одиниць, 
економічну оцінку земель, обмеження 
у використанні земель, встановлені за-
конами та прийнятими відповідно до 
них нормативно-правовими актами, 
вносяться до Державного земельного 
кадастру на підставі рішення відпо-
відного органу державної влади чи 
органу місцевого самоврядування 
про встановлення і зміну меж адмі-
ністративно-територіальної одиниці 
та про затвердження документації із 
землеустрою, документації з оцінки 
земель, яка є підставою для внесення 
таких відомостей.

Рішення подається Державному 
кадастровому реєстратору, який здій-
с нює внесення таких відомостей до 
Державного земельного кадастру, 
разом з електронним документом, що 
містить відомості про результати робіт 
із землеустрою та оцінки земель.

2. Внесення відомостей до Держав-
ного земельного кадастру або надання 
мотивованої відмови у такому внесен-
ні здійснюється у строк, що не переви-
щує чотирнадцяти робочих днів з дня 
отримання відповідної документації, 
якщо цим Законом не встановлено 
інший строк для здійснення цих дій.

3. Підставою для відмови у внесенні 
до Державного земельного кадастру 
відомостей, передбачених частиною 
першою цієї статті, є:

подання документів, передбачених 
частиною першою цієї статті, не в пов-
ному обсязі;

невідповідність поданих докумен-
тів вимогам законодавства.

4. На підтвердження внесення до 
Державного земельного кадастру відо-
мостей про межі державного кордону 
України, межі адміністративно-те-
риторіальних одиниць, нормативну 
грошову оцінку земель, розташованих 
в межах територій адміністративно-
територіальних одиниць, економічну 
оцінку земель, обмеження у викорис-
танні земель, встановлені законами та 
прийнятими відповідно до них норма-
тивно-правовими актами, Державним 
кадастровим реєстратором безоплатно 
видається органу, який прийняв від-
повідне рішення, витяг з Державного 
земельного кадастру.

Стаття 33. Облік кількості 
та якості земель

1. Облік земель у Державному зе-
мельному кадастрі здійснюється за 
кількістю та якістю земель і земель-
них угідь.

2. Облік кількості земель та якості 
земельних угідь ведеться щодо власни-
ків і користувачів земельних ділянок.

3. Облік кількості земель відобра-
жає дані, що характеризують земельні 
ділянки за площею, складом земель-
них угідь відповідно до затвердженої 
класифікації, розподілом земель за 
власниками (користувачами).

4. Облік якості земельних угідь 
відображає дані, що характеризу-
ють землі за природними і набутими 
властивостями, впливають на їх про-
дуктивність та економічну цінність, 
а також за ступенем техногенного за-
бруднення грунтів.

5. Відомості щодо кількості та 
якості земель узагальнюються цент-
ральним органом виконавчої влади 
з питань земельних ресурсів. Уза-
гальнена інформація про кількість та 
якість земель безоплатно надається 
органам державної влади та органам 
місцевого самоврядування відповід-
но до Порядку ведення Державного 
земельного кадастру.

Стаття 34. Кадастровий план 
земельної ділянки

1. На кадастровому плані земельної 
ділянки відображаються:

площа земельної ділянки;
зовнішні межі земельної ділянки 

(із зазначенням суміжних земельних 
ділянок, їх власників, користувачів су-
міжних земельних ділянок державної 
чи комунальної власності);

координати поворотних точок зе-
мельної ділянки;

лінійні проміри між поворотними 
точками меж земельної ділянки;

кадастровий номер земельної ді-
лянки;

кадастрові номери суміжних зе-
мельних ділянок (за наявності);

межі земельних угідь;
межі частин земельних ділянок, на 

які поширюється дія обмежень у ви-
користанні земельних ділянок, права 
суборенди, сервітуту;

контури об’єктів нерухомого май-
на, розташованих на земельній ді-
лянці.

Таблиці із зазначенням координат 
усіх поворотних точок меж земельної 
ділянки, переліку земельних угідь, їх 
площ, відомостей про цільове призна-
чення земельної ділянки та розроб-
ника документації із землеустрою на 
земельну ділянку є невід’ємною час-
тиною кадастрового плану земельної 
ділянки.

2. Кадастровий план земельної ді-
лянки складається при формуванні 
земельної ділянки у паперовій та елек-
тронній (цифровій) формі.

3. Порядок складання та затвер-
дження вимог до оформлення када-

стрових планів земельних ділянок 
встановлюється Кабінетом Міністрів 
України.

4. У разі зміни відомостей, перед-
бачених частиною першою цієї стат-
ті, власнику (користувачу) земельної 
ділянки за його заявою Державний 
кадастровий реєстратор видає Витяг 
з Державного земельного кадастру 
про земельну ділянку, складовою час-
тиною якого є кадастровий план, що 
містить внесені відомості.

Стаття 35. Кадастрова карта (план)

1. Кадастрова карта (план) ведеться 
для актуалізованого відображення у 
часі об’єктів Державного земельного 
кадастру у межах кадастрового кварта-
лу, кадастрової зони, у цілому в межах 
території адміністративно-територі-
альної одиниці (село, селище, місто, 
район, область, Автономна Республіка 
Крим).

2. Кадастрова карта (план) ведеться 
в електронній (цифровій) формі.

3. Зміст та вимоги щодо відобра-
ження інформації на кадастровій кар -
ті (плані) встановлюються Порядком 
ведення Державного земельного ка-
дастру.

4. Складовою частиною кадастро-
вої карти (плану) є індексна кадастрова 
карта (план), порядок складання якої 
встановлюється Кабінетом Міністрів 
України.

5. Викопіювання з кадастрової кар-
ти (плану) може бути надане фізичним 
та юридичним особам. Порядок надан-
ня такого викопіювання встановлю-
ється Порядком ведення Державного 
земельного кадастру.

Стаття 36. Оприлюднення 
відомостей Державного 
земельного кадастру

1. На офіційному веб-сайті цент-
рального органу виконавчої влади 
з питань земельних ресурсів опри-
люднюються відомості Державного 
земельного кадастру про:

а) межі адміністративно-територі-
альних одиниць;

б) кадастрові номери земельних 
ділянок;

в) межі земельних ділянок;
г) цільове призначення земельних 

ділянок;
ґ) розподіл земель між власниками 

і користувачами (форма власності, вид 
речового права);

д) обмеження у використанні зе-
мель та земельних ділянок;

е) зведені дані кількісного та якіс-
ного обліку земель;

є) нормативну грошову оцінку зе-
мель та земельних ділянок;

ж) земельні угіддя;
з) частини земельної ділянки, на які 

поширюється дія сервітуту, договору 
суборенди земельної ділянки;

и) координати поворотних точок 
меж об’єктів кадастру;

і) бонітування грунтів.
2. Відомості, зазначені у частині 

першій цієї статті, підлягають опри-
людненню на офіційному веб-сайті 
центрального органу виконавчої влади 
з питань земельних ресурсів з моменту 
їх внесення до Державного земельного 
кадастру.

3. Технологічні та програмні за-
соби, необхідні для оприлюднення 
відомостей Державного земельного 
кадастру, повинні забезпечувати 
юридичним та фізичним особам 
можливість анонімного перегляду, 
копіювання та роздрукування інфор-
мації, яка відповідно до цієї статті 
надається безоплатно, на основі по-
ширених веб-оглядачів та редакто-
рів, без необхідності застосування 
спеціально створених для цього тех-
нологічних та програмних засобів, 
цілодобово, без обмежень.

«Законом, нормативно-правовими 
актами, договором або рішенням 
суду можуть бути встановлені 
обмеження у використанні земель».

«Відомості про суборенду, сервітут, 
які поширюються на частини земельних ділянок, 
вносяться до Державного земельного кадастру 
до здійснення державної реєстрації цих прав».
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4. Пошук, перегляд, копіювання та 
роздрукування відомостей Державно-
го земельного кадастру, оприлюднених 
на офіційному веб-сайті центрального 
органу виконавчої влади з питань зе-
мельних ресурсів, зазначених у пунк-
тах «а» — «е» частини першої цієї статті, 
здійснюються безоплатно, а відомостей, 
зазначених у пунктах «є» — «і» частини 
першої цієї статті, — за плату, розміри 
якої встановлюються Кабінетом Міні-
стрів України.

Стаття 37. Виправлення помилок, 
допущених при веденні 
Державного земельного кадастру

1. У разі виявлення фізичною або 
юридичною особою у витязі, довідці 
з Державного земельного кадастру, 
викопіюванні з картографічних ма-
теріалів Державного земельного ка-
дастру технічної помилки (описка, 
друкарська, граматична, арифме-
тична чи інша помилка), допуще-
ної органом, що здійснює ведення 
Державного земельного кадастру, 
заінтересована особа письмово по-
відомляє про це територіальний ор-
ган центрального органу виконавчої 
влади з питань земельних ресурсів 
у районі (місті), який перевіряє від-
повідність відомостей Державного 
земельного кадастру інформації, що 
міститься в документах, які стали 
підставою для внесення цих відо-
мостей. Якщо факт невідповідності 
підтверджено, орган, що здійснює 
ведення Державного земельного 
кадастру, безоплатно виправляє до-
пущену помилку в день надходження 
повідомлення та не пізніше наступ-
ного дня повідомляє про це заінтере-
сованих осіб.

Виправлення технічної помилки 
у відомостях Державного земельного 
кадастру, яка була допущена не з вини 
органу, що здійснює його ведення, 
здійснюється за плату, розмір якої 
встановлюється Кабінетом Міністрів 
України.

2. У разі виявлення технічної по-
милки, допущеної в записах Держав-
ного земельного кадастру органом, 
що здійснює його ведення, зазначе-
ний орган у п’ятиденний строк пись -
мово повідомляє про це заінтересо-
вану особу.

3. Виправлення технічних помилок, 
допущених у відомостях Державного 
земельного кадастру внаслідок на-
явності технічних помилок у доку-
ментах, на підставі яких були внесені 
такі відомості, здійснюється після 
виправлення помилок у зазначених 
документах.

4. Виправлення інших помилок, до-
пущених у відомостях Державного зе-
мельного кадастру внаслідок помилки 
у документації із землеустрою, оцінки 
земель, здійснюється після внесення 
змін до такої документації.

5. Виправлення помилок у відо-
мостях про земельну ділянку може 
здійснюватися також на підставі тех-
нічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок у натурі (на місце-
вості) або матеріалів інвентаризації 
земель чи рішення суду.

6. Інформація про виправлення 
технічних помилок не пізніше на-
ступного дня з дня їх виправлення 
надається в письмовій формі влас-
никам та користувачам земельних 
ділянок, а також третім особам, чиїх 
інтересів стосувалося виправлення 
помилок.

Стаття 38. Порядок користування 
відомостями Державного 
земельного кадастру

1. Відомості Державного земельно-
го кадастру надаються державними 
кадастровими реєстраторами у формі:

витягів з Державного земельного 
кадастру про об’єкт Державного зе-
мельного кадастру;

довідок, що містять узагальнену ін-
формацію про землі (території) за фор-
мою, встановленою Порядком ведення 
Державного земельного кадастру;

викопіювань з кадастрової карти 
(плану) та іншої картографічної до-
кументації Державного земельного 
кадастру.

Користування відомостями Дер-
жавного земельного кадастру може 
також здійснюватися у формі надання 
доступу до нього в режимі читання.

Доступ до Державного земельного 
кадастру надається банкам та особам, 
які отримали ліцензії на проведення 
робіт із землеустрою, землеоціночних 
робіт та земельних торгів у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів 
України.

Відомості про обмеження у ви-
користанні земельної ділянки нада-
ються у формі витягу з Державного 
земельного кадастру про земельну 
ділянку.

Витяг з Державного земельного 
кадастру про земельну ділянку може 
бути виданий Державним кадастро-
вим реєстратором будь-якого терито-
ріального органу центрального органу 
виконавчої влади з питань земельних 
ресурсів у районі (місті).

При здійсненні нотаріальних дій 
видача витягів з Державного земельно-
го кадастру про земельну ділянку здій-
снюється також нотаріусами. Порядок 
доступу нотаріусів до Державного 
земельного кадастру встановлюється 
Кабінетом Міністрів України.

При вчиненні правочину щодо 
земельної ділянки особа, визначена у 
частині п’ятій цієї статті, може отри-
мати витяг з Державного земельного 
кадастру про земельну ділянку у Дер-
жавного кадастрового реєстратора 

або доручити отримати цей витяг 
нотаріусу.

2. Витяг з Державного земельного 
кадастру про земельну ділянку містить 
усі відомості про земельну ділянку, 
внесені до Поземельної книги. Скла-
довою частиною витягу є кадастровий 
план земельної ділянки, сформований 
як викопіювання з кадастрової карти 
(плану) території відповідної адміні-
стративно-територіальної одиниці.

Отримання витягу з Державного 
земельного кадастру про земельну 
ділянку є обов’язковим при вчиненні 
правочинів щодо земельної ділянки 
(крім складення заповітів).

Витяг з Державного земельного ка-
дастру про земельну ділянку видається 
заявнику в день надходження заяви.

3. Відомості Державного земель-
ного кадастру надаються на платній 
основі, крім випадків, визначених цим 
Законом.

Для здійснення повноважень, ви-
значених законом, органи державної 
влади та органи місцевого самовря-
дування користуються відомостями і 
документами Державного земельного 
кадастру щодо земель та земельних 
ділянок, розташованих на відповідній 
території, на безоплатній основі.

Державний кадастровий реєстра-
тор, який здійснює ведення Держав-
ного земельного кадастру, одночасно 
з державною реєстрацією земельної 
ділянки надає відповідному органу 
місцевого самоврядування, місцевій 
державній адміністрації інформацію 
про:

державну реєстрацію земельної 
ділянки (дату державної реєстрації, 
орган, що здійснив таку реєстрацію);

кадастровий номер, площу, місце 
розташування земельної ділянки;

кадастровий план зареєстрованої 
земельної ділянки в електронній (циф-
ровій) формі.

4. Порядок користування відо-
мостями та документами Державного 
земельного кадастру встановлюється 
Кабінетом Міністрів України.

5. На отримання відомостей Дер-
жавного земельного кадастру про зе-
мельну ділянку мають право:

власник (власники) та користувачі 
земельної ділянки або уповноважені 
ними особи;

спадкоємці (правонаступники — 
для юридичних осіб) осіб, зазначених в 
абзаці другому цієї частини, або упов-
новажені ними особи;

особа (особи), в інтересах якої (яких) 
встановлено обмеження, або уповно-
важені ними особи;

органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування для реалі-
зації своїх повноважень, визначених 
законом;

особи, які отримали ліцензії на 
проведення робіт із землеустрою, 
землеоціночних робіт, для виконання 
зазначених робіт.

З метою дотримання правил добро-
сусідства особа, якій належить речове 
право на земельну ділянку, має право 
на отримання відомостей про земель-
ну ділянку, передбачених частиною 
першою статті 25 цього Закону.

6. Відомості Державного земельно-
го кадастру, які містять інформацію, 
що є державною таємницею, надають-
ся в порядку та на умовах, визначених 
Законом України «Про державну та-
ємницю».

Інші відомості Державного земель-
ного кадастру є відкритою інформа-
цією, крім випадків, визначених за-
коном.

7. Для отримання відомостей Дер-
жавного земельного кадастру заявник 
або уповноважена ним особа подає 
Державному кадастровому реєстра-
тору:

заяву за формою, встановленою По-
рядком ведення Державного земельно-
го кадастру;

документ про оплату послуг за на-
дання витягу з Державного земельного 
кадастру (крім випадків, визначених 
цим Законом в день надходження по-
відомлення та не пізніше наступного 
дня повідомляє про це заінтересова-
них осіб);

документ, який підтверджує пов-
новаження діяти від імені заявника 
(у разі подання заяви уповноваженою 
особою заявника).

У разі подання заяви органом дер-
жавної влади, органом місцевого са-
моврядування у заяві зазначаються 
підстави надання відповідної інфор-
мації з посиланням на норму закону, 
яка передбачає право відповідного 
органу запитувати таку інформацію, 
а також реквізити справи, у зв’язку з 
якою виникла потреба в отриманні 
інформації. Такі заяви розглядаються 
у позачерговому порядку.

Заява з доданими документами по-
дається заявником або уповноваже-
ною ним особою особисто або над-
силається поштою цінним листом з 
описом вкладення та повідомленням 
про вручення.

Державний кадастровий реєстра-
тор протягом десяти робочих днів з 
дати реєстрації заяви надає заявнику 
документ, передбачений частиною 
першою цієї статті, або надає моти-
вовану відмову у наданні такого до-
кумента.

Відмова у наданні відомостей з 
Державного земельного кадастру на-
дається у разі, якщо:

у Державному земельному кадастрі 
відсутні запитувані відомості;

із заявою звернулася неналежна 
особа;

документи подані не в повному об-
сязі та/або не відповідають вимогам, 
встановленим законом.

Форми витягу, довідки з Державно-
го земельного кадастру, повідомлення 

про відмову у наданні відомостей, а 
також порядок обліку заяв і запитів 
про отримання відомостей Держав-
ного земельного кадастру встановлю-
ються Порядком ведення Державного 
земельного кадастру.

8. Право на отримання засвідче-
них копій документів Державного 
земельного кадастру та витягів з них 
мають:

щодо документації, на підставі 
якої внесені відомості до Поземельної 
книги на земельну ділянку, — особи, 
яким належить речове право на цю 
земельну ділянку;

щодо інших документів (крім до-
кументів, що містять державну таєм-
ницю) — фізичні та юридичні особи.

Отримання засвідчених копій до-
кументів Державного земельного ка-
дастру та витягів з них здійснюється 
в порядку, визначеному частиною 
сьомою цієї статті.

Органи державної влади, органи 
місцевого самоврядування мають 
право на отримання засвідчених копій 
усіх документів Державного земельно-
го кадастру та витягів з них, якщо це 
пов’язано із здійсненням ними повно-
важень, встановлених законом.

9. Витяг з Державного земельного 
кадастру підписується Державним 
кадастровим реєстратором та посвід-
чується його печаткою.

10. Користування відомостями 
Дер жавного земельного кадастру, 
оприлюд неними на офіційному веб-
сайті центрального органу виконавчої 
влади з питань земельних ресурсів, 
здійснюється відповідно до статті 36 
цього Закону.

Розділ V 
ГАРАНТІЇ ДОСТОВІРНОСТІ 

ВІДОМОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ, 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ 
ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КАДАСТРУ

Стаття 39. Відповідальність 
у сфері Державного земельного 
кадастру

1. Виконавці робіт із землеустрою 
та землеоціночних робіт, посадові 
особи, які здійснюють формування 
та/або внесення до Державного зе-
мельного кадастру відомостей про 
об’єкти Державного земельного када-
стру, державні кадастрові реєстратори 
за порушення законодавства у сфері 
Державного земельного кадастру не-
суть дисциплінарну, цивільно-право-
ву, адміністративну або кримінальну 
відповідальність у порядку, встанов-
леному законом.

2. Дії або бездіяльність Державно-
го кадастрового реєстратора можуть 
бути оскаржені до суду в порядку, 
встановленому законом.

3. Шкода, заподіяна Державним ка-
дастровим реєстратором фізичним чи 
юридичним особам під час виконання 
своїх обов’язків, підлягає відшкоду-
ванню за рахунок держави у порядку, 
встановленому законом.

Розділ VI 
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВЕДЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ, 
ПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ ДЕРЖАВНОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ

Стаття 40. Фінансове 
забезпечення ведення та 
функціонування Державного 
земельного кадастру

1. Фінансове забезпечення веден-
ня та функціонування Державного 
земельного кадастру здійснюється за 
рахунок коштів Державного бюджету 
України, а також за рахунок справлян-
ня плати за внесення відомостей до 
Державного земельного кадастру, вне-
сення змін до них, надання відомостей 
з Державного земельного кадастру.

Стаття 41. Плата за внесення 
відомостей до Державного 
земельного кадастру, внесення 
змін до них, надання відомостей з 
Державного земельного кадастру

1. За внесення відомостей до Дер-
жавного земельного кадастру, вне-
сення змін до них, надання відомостей 
з Державного земельного кадастру 
справляється плата.

Перелік, розміри, порядок справ-
ляння та використання плати вста-
новлюються Кабінетом Міністрів Ук-
 раїни.

2. Внесення до Державного зе-
мельного кадастру відомостей про 
обмеження у використанні земель, 
встановлені законами або прийня-
тими відповідно до них норматив-
но-правовими актами, здійснюється 
безоплатно.

Розділ VII 
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ 

ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 
1 січня 2012 року, крім:

пунктів 2, 3, підпунктів «а», «г», «ґ» 
підпункту 2, підпункту «б» підпункту 3, 
підпунктів 4, 6 пункту 5, пунктів 6-12 
розділу VII «Прикінцеві та перехідні 
положення» цього Закону, які набира-
ють чинності з дня, наступного за днем 

опублікування цього Закону;
статті 36, підпунктів «д», «е», «є» під-

пункту 2, абзаців першого — третього 
підпункту «а», підпункту «г» підпункту 
3, підпункту «а» підпункту 7 пункту 5 
розділу VII «Прикінцеві та перехідні по-
ложення» цього Закону, які набирають 
чинності з 1 січня 2013 року.

2. Земельні ділянки, право влас-
ності (користування) на які виникло 
до 2004 року, вважаються сформова-
ними незалежно від присвоєння їм 
кадастрового номера.

У разі якщо відомості про за-
значені земельні ділянки не внесені 
до Державного реєстру земель, їх 
державна реєстрація здійснюється 
на підставі технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) за заявою їх 
власників (користувачів земельної 
ділянки державної чи комунальної 
власності).

Внесення інших змін до відомостей 
про ці земельні ділянки здійснюється 
після державної реєстрації земельних 
ділянок.

3. Установити, що у разі якщо на 
земельній ділянці, право власності 
(користування) на яку не зареєстрова-
но, розташований житловий будинок, 
право власності на який зареєстрова-
но, кадастровий номер на таку земель-
ну ділянку присвоюється за заявою 
власників такого будинку на підставі 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості). Забороняється вимагати 
для присвоєння земельній ділянці 
кадастрового номера інші документи. 
Такий кадастровий номер є чинним з 
моменту його присвоєння.

4. У разі якщо земельні ділянки, 
обмеження (обтяження) у їх вико-
ристанні зареєстровані до набрання 
чинності цим Законом у Державному 
реєстрі земель, відомості про такі 
земельні ділянки, обмеження (об-
тяження) підлягають перенесенню 
до Державного земельного кадастру 
в автоматизованому порядку, без 
подання заяв про це їх власниками, 
користувачами та без стягнення пла-
ти за таке перенесення.

Відомості про інші об’єкти Дер-
жавного земельного кадастру, що міс-
тяться в документації із землеустрою 
та оцінки земель, затвердженої та 
переданої до Державного фонду до-
кументації із землеустрою до 1 січня 
2012 року, підлягають перенесенню 
до Державного земельного кадастру 
на безоплатній основі центральним 
органом виконавчої влади з питань 
земельних ресурсів та його терито-
ріальними органами відповідно їх до 
повноважень.

У разі якщо після перенесення ін-
формації про земельні ділянки з Дер-
жавного реєстру земель до Державного 
земельного кадастру виявлені по-
милки у визначенні площ та/або меж 
земельних ділянок (розташування 
в межах земельної ділянки частини 
іншої земельної ділянки; невідповід-

ність меж земельної ділянки, вказа-
них у Державному реєстрі земель, її 
дійсним межам; невідповідність площі 
земельної ділянки, вказаної у Держав-
ному реєстрі земель, її дійсній площі 
у зв’язку із зміною методів підрахун-
ку (округлення); присвоєння декіль-
ком земельним ділянкам однакових 
кадастрових номерів), такі помилки 
за згодою власника земельної ділян-
ки, користувача земельної ділянки 
державної чи комунальної власності 
можуть бути виправлені на підставі 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) або за матеріалами інвен-
таризації земель. Зміна меж земельної 
ділянки при виправленні вказаних 
помилок допускається за письмовим 
погодженням з особами, яким нале-
жить право власності (а щодо земель 
державної та комунальної власно-
сті — право користування) на суміжні 
земельні ділянки. Відсутність згоди 
власника земельної ділянки, користу-
вача земельної ділянки державної чи 
комунальної власності на виправлення 
вказаних помилок не є підставою для 
відмови у перенесенні відомостей про 
відповідну земельну ділянку до Дер-
жавного земельного кадастру, надан-
ня відомостей про земельну ділянку 
з Державного земельного кадастру. 
Про виявлені помилки територіальні 
органи центрального органу виконав-
чої влади з питань земельних ресурсів 
письмово безоплатно повідомляють 
власників (користувачів) земельних 
ділянок.

5. Внести зміни до таких законодав-
чих актів України:

1) у Кодексі України про адміні-
стративні правопорушення:

а) доповнити статтею 536 такого 
змісту:

«Стаття 536. Порушення 
законодавства про Державний 
земельний кадастр

Порушення встановлених зако-
ном строків внесення відомостей до 
Державного земельного кадастру, на-
дання таких відомостей, вимагання не 
передбачених законом документів для 

внесення відомостей до Державного 
земельного кадастру та для надання 
таких відомостей, —

тягнуть за собою накладення штра-
фу на державних кадастрових ре-
єстраторів від двадцяти до п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян.

Ті самі діяння, вчинені особою, 
яку протягом року було піддано ад-
міністративному стягненню за одне з 
правопорушень, передбачених части-
ною першою цієї статті, —

тягнуть за собою накладення штра-
фу від п’ятдесяти до двохсот неоподат-
ковуваних мінімумів доходів грома-
дян»;

б) статтю 221 після цифр «535» до-
повнити цифрами «536»;

в) абзац другий пункту 1 частини 
першої статті 255 після цифр «512» до-
повнити цифрами «536»;

2) у Земельному кодексі України:
а) у частині першій статті 60 слова 

«у межах водоохоронних зон виділя-
ються земельні ділянки під» замінити 
словами «встановлюються»;

б) доповнити статтею 791 такого 
змісту:

«Стаття 791. Формування 
земельної ділянки як об’єкта 
цивільних прав

1. Формування земельної ділянки 
полягає у визначенні земельної ділян-
ки як об’єкта цивільних прав. Форму-
вання земельної ділянки передбачає 
визначення її площі, меж та внесення 
інформації про неї до Державного зе-
мельного кадастру.

2. Формування земельних ділянок 
здійснюється:

у порядку відведення земельних 
ділянок із земель державної та кому-
нальної власності;

шляхом поділу чи об’єднання 
раніше сформованих земельних ді-
лянок;

шляхом визначення меж земельних 
ділянок державної чи комунальної 
власності, яке здійснюється у процесі 
розмежування земель державної та 
комунальної власності.

3. Сформовані земельні ділянки 
підлягають державній реєстрації у 
Державному земельному кадастрі.

4. Земельна ділянка вважається 
сформованою з моменту присвоєння 
їй кадастрового номера.

5. Формування земельних ділянок 
(крім випадків, визначених у частинах 
шостій — сьомій цієї статті) здійсню-
ється за проектами землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок.

6. Формування земельних ділянок 
шляхом поділу та об’єднання раніше 
сформованих земельних ділянок, які 
перебувають у власності або корис-
туванні, без зміни їх цільового при-
значення здійснюються за технічною 
документацією із землеустрою щодо 
поділу та об’єднання земельних ді-
лянок.

7. Винесення в натуру (на місце-
вість) меж сформованої земельної 
ділянки до її державної реєстрації 

здійснюється за документацією із 
землеустрою, яка стала підставою для 
її формування.

8. У разі встановлення (віднов-
лення) меж земельних ділянок за їх 
фактичним використанням у зв’язку 
з неможливістю виявлення дійсних 
меж, формування нових земельних 
ділянок не здійснюється, а зміни 
до відомостей про межі земельних 
ділянок вносяться до Державного 
земельного кадастру.

9. Земельна ділянка може бути об’-
єктом цивільних прав виключно з 
моменту її формування (крім випад-
ків суборенди, сервітуту щодо частин 
земельних ділянок) та державної ре-
єстрації права власності на неї.

10. Державна реєстрація речових 
прав на земельні ділянки здійснюється 
після державної реєстрації земельних 
ділянок у Державному земельному 
кадастрі.

11. Державна реєстрація прав суб-
оренди, сервітуту, які поширюються на 
частину земельної ділянки, здійсню-
ється після внесення відомостей про 
таку частину до Державного земель-
ного кадастру.

12. Межі суміжних земельних діля-
нок приватної власності можуть бути 
змінені їх власниками без формування 
нових земельних ділянок за проектами 
землеустрою із впорядкування існу-
ючих землеволодінь»;

в) частину четверту статті 86 ви-
ключити;

г) назву, частини першу і другу 
статті 110 викласти у такій редакції:

«Стаття 110. Поняття обмеження у 
використанні земельних ділянок, 
обтяження прав на земельну 
ділянку

1. На використання власником зе-
мельної ділянки або її частини може 
бути встановлено обмеження.

Право власності на земельну ді-
лянку може бути обтяжено правами 
інших осіб.

2. Перехід права власності на зе-
мельну ділянку не припиняє встанов-
лених обмежень, обтяжень»;

ґ) статтю 111 викласти в такій ре-
дакції:

«Земельна ділянка може бути об’єктом цивільних 
прав виключно з моменту її формування... 
та державної реєстрації права власності на неї».
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«Стаття 111. Обтяження прав 
на земельну ділянку, обмеження 
у використанні земель

1. Обтяження прав на земельну 
ділянку встановлюється законом або 
актом уповноваженого на це органу 
державної влади, посадової особи, 
або договором шляхом встановлення 
заборони на користування та/або роз-
порядження, у тому числі шляхом її 
відчуження.

2. Законом, прийнятими відповід-
но до нього нормативно-правовими 
актами, договором, рішенням суду мо-
жуть бути встановлені такі обмеження 
у використанні земель:

а) умова розпочати і завершити 
забудову або освоєння земельної ді-
лянки протягом встановлених строків;

б) заборона на провадження окре-
мих видів діяльності;

в) заборона на зміну цільового 
призначення земельної ділянки, ланд-
шафту;

г) умова здійснити будівництво, 
ремонт або утримання дороги, ділян-
ки дороги;

ґ) умова додержання природоохо-
ронних вимог або виконання визна-
чених робіт;

д) умови надавати право полюван-
ня, вилову риби, збирання дикорослих 
рослин на своїй земельній ділянці в 
установлений час і в установленому 
порядку.

3. Обтяження прав на земельні 
д і  лянки (крім обтяжень, безпо-
середньо встановлених законом) 
підлягають державній реєстрації в 
Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно у порядку, встанов-
леному законом.

4. Обмеження у використанні зе-
мель (крім обмежень, безпосередньо 
встановлених законом та прийнятими 
відповідно до них нормативно-право-
вими актами) підлягають державній 
реєстрації в Державному земельному 
кадастрі у порядку, встановленому за-
коном, і є чинними з моменту держав-
ної реєстрації.

Обмеження у використанні зе-
мель, безпосередньо встановлені за-
конами та прийнятими відповідно до 
них нормативно-правовими актами, 
є чинними з моменту набрання чин-
ності нормативно-правовими актами, 
якими вони були встановлені.

5. Відомості про обмеження у ви-
користанні земель зазначаються у 
проектах землеустрою щодо відве-
дення земельних ділянок, технічній 
документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж зе-
мельної ділянки, кадастрових планах 
земельних ділянок, іншій документа-
ції із землеустрою. Відомості про такі 
обмеження вносяться до Державного 
земельного кадастру»;

д) в абзаці п’ятому частини першої 
статті 123:

слова «технічної документації із 
землеустрою щодо складання доку-
мента, що посвідчує право користу-
вання земельною ділянкою» замінити 
словами «технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (від-
новлення) меж земельної ділянки»;

доповнити абзац реченням другим 
такого змісту: «В такому випадку роз-
роблення такої документації здійсню-
ється на підставі дозволу, наданого 
органом виконавчої влади, органом 
місцевого самоврядування, уповно-
важеним здійснювати розпорядження 
цією земельною ділянкою»;

е) статтю 126 викласти в такій ре-
дакції:

«Стаття 126. Оформлення речових 
прав на земельну ділянку

Право власності, користування 
земельною ділянкою оформлюється 
відповідно до Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень»;

є) пункт «є» частини першої стат-
ті 184 виключити;

ж) частину першу статті 193 ви-
класти в такій редакції:

«1. Державний земельний кадастр — 
єдина державна геоінформаційна си  с -
тема відомостей про землі, розташова-
ні в межах кордонів України, їх цільове 
призначення, обмеження у їх викорис-
танні, а також дані про кількісну і якіс-
ну характеристику земель, їх оцінку, 
про розподіл земель між власниками 
і користувачами»;

з) статті 196, 197, 202—204 викласти 
в такій редакції:

«Стаття 196. Склад відомостей 
Державного земельного кадастру

Склад відомостей Державного 
земельного кадастру визначається за-
коном.

Стаття 197. Кадастрове зонування

Кадастровим зонуванням є вста-
новлення меж кадастрових зон і квар-
талів»;

«Стаття 202. Державна реєстрація 
земельних ділянок

1. Державна реєстрація земельних 
ділянок здійснюється у Державному 
земельному кадастрі в порядку, вста-
новленому Законом.

Стаття 203. Облік кількості 
та якості земель

1. Облік кількості земель — від-
ображення у відомостях і документах 
даних, які характеризують кожну 
земельну ділянку, а також землі за 
площею та складом земельних угідь, 

розподіл земель за власниками, зем-
лекористувачами.

2. Облік якості земель — від-
ображення у відомостях і документах 
даних, які характеризують земельні 
угіддя за природними і набутими влас-
тивостями, що впливають на їх про-
дуктивність та економічну цінність, 
а також за ступенем техногенного за-
бруднення грунтів.

Стаття 204. Ведення Державного 
земельного кадастру

Ведення Державного земельного 
кадастру здійснюється відповідно до 
закону»;

и) у тексті Кодексу слова «адміні-
стративно-територіальне утворення» 
у всіх відмінках і числах замінити 
словами «адміністративно-територі-
альна одиниця» у відповідному від-
мінку і числі;

3) у Законі України «Про земле-
устрій»:

а) у частині другій статті 25:
пункт «і» викласти в такій редакції:
«і) технічна документація із зем-

леустрою щодо поділу та об’єднання 
земельних ділянок»;

доповнити пунктом «й» такого 
змісту:

«й) технічна документація із зем-
леустрою щодо встановлення меж час-
тини земельної ділянки, на яку поши-
рюються права суборенди, сервітуту»;

б) статтю 26 доповнити частиною 
четвертою такого змісту:

«Подання документації із земле-
устрою до центрального органу ви-
конавчої влади з питань земельних 
ресурсів, його територіальних органів 
для внесення відомостей до Держав-
ного земельного кадастру від імені 
замовника документації здійснюється 
її розробником, якщо інше не встанов-
лено договором»;

в) доповнити статтею 551 такого 
змісту:

«Стаття 551. Технічна 
документація із землеустрою 
щодо встановлення меж частини 
земельної ділянки, на яку 
поширюється право суборенди, 
сервітуту

Встановлення меж частини земель-
ної ділянки, на яку поширюються пра-
ва суборенди, сервітуту, проводиться 
відповідно до топографо-геодезичних 
і картографічних матеріалів.

Технічна документація із земле-
устрою щодо встановлення меж час-
тини земельної ділянки, на яку поши-
рюються права суборенди, сервітуту, 
включає:

а) пояснювальну записку;
б) технічне завдання на складання 

документації, затверджене замовни-
ком документації;

в) кадастровий план земельної ді-
лянки із зазначенням меж частини зе-
мельної ділянки, на яку поширюються 
права суборенди, сервітуту;

г) матеріали польових геодезичних 
робіт;

ґ) копії документів, що є підста-
вою для виникнення прав суборенди, 
сервітуту»;

г) статтю 56 викласти в такій ре-
дакції:

«Стаття 56. Технічна документація 
із землеустрою щодо поділу та 
об’єднання земельних ділянок

Технічна документація із земле-
устрою щодо поділу та об’єднання 
земельних ділянок включає:

а) пояснювальну записку;
б) технічне завдання на складання 

документації, затверджене замовни-
ком документації;

в) кадастрові плани земельних 
ділянок, які об’єднуються в одну зе-
мельну ділянку, або частини земель-
ної ділянки, яка виділяється в окрему 
земельну ділянку;

г) матеріали польових геодезичних 
робіт;

ґ) акт приймання-передачі межо-
вих знаків на зберігання при поділі 
земельної ділянки по межі поділу;

д) перелік обтяжень прав на зе-
мельну ділянку, обмежень на її вико-
ристання та наявні земельні сервітути;

е) нотаріально посвідчена згода на 
поділ чи об’єднання земельної ділян-
ки заставодержателів, користувачів 
земельної ділянки (у разі перебування 
земельної ділянки в заставі, користу-
ванні);

є) згоду власника земельної ділян-
ки, для земель державної власності — 
органу, уповноваженого здійснювати 
розпорядження земельною ділянкою, 
на поділ чи об’єднання земельних ді-
лянок користувачем (крім випадків 
поділу земельної ділянки у зв’язку з 
набуттям права власності на житловий 
будинок, розташований на ній)»;

ґ) у тексті Закону слова «адміністра-
тивно-територіальне утворення» у всіх 
відмінках замінити словами «адміні-
стративно-територіальна одиниця» у 
відповідному відмінку і числі;

4) абзац другий частини першої 
статті 15 Закону України «Про оренду 
землі» викласти в такій редакції:

«об’єкт оренди (кадастровий номер, 
місце розташування та розмір земель-
ної ділянки)»;

5) статтю 14 Закону України «Про 
розмежування земель державної та 
комунальної власності» виключити;

6) абзац третій частини першої 
статті 10 Закону України «Про від-
чуження земельних ділянок, інших 
об’єктів нерухомого майна, що на них 
розміщені, які перебувають у приват-
ній власності, для суспільних потреб 
чи з мотивів суспільної необхідності» 
виключити;

7) у Законі України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень»:

а) частину першу статті 18 доповни-
ти пунктом 8-1 такого змісту:

«8-1) фізичним та юридичним осо-
бам у разі безоплатної передачі їм зе-
мельної ділянки із земель державної чи 
комунальної власності за рішеннями 

органів державної влади, Ради міні-
стрів Автономної Республіки Крим, 
органів місцевого самоврядування»;

б) доповнити статтею 281 такого 
змісту:

«Стаття 281. Взаємодія органу 
державної реєстрації прав та 
органу, що здійснює ведення 
Державного земельного кадастру

1. Орган державної реєстрації прав 
надає органу, що здійснює ведення 
Державного земельного кадастру, ін-
формацію про:

1) суб’єкта права власності на зе-
мельну ділянку:

для фізичних осіб (громадян Украї-
ни, іноземців, осіб без громадянства): 
прізвище, ім’я, по батькові (за наявнос-
ті); податковий номер (крім громадян 
України, які через свої релігійні або 
інші переконання відмовилися від 
прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податку 
(ідентифікаційного номера), офіційно 
повідомили про це відповідні органи 
державної влади та мають відмітку в 
паспорті громадянина України); но-
мер та серія паспорта громадянина 
України (для громадян України, які 
через свої релігійні або інші переко-
нання відмовилися від прийняття ре-
єстраційного номера облікової картки 
платника податку (ідентифікаційного 
номера), офіційно повідомили про це 
відповідні органи державної влади та 
мають відмітку в паспорті громадя-
нина України); реквізити документа, 
що посвідчує особу власника (номер 
та серія документа, дата його видачі, 
відомості про суб’єкта, що здійснив 
його видачу, тощо);

для юридичної особи (резидента та 
нерезидента): найменування юридич-
ної особи; податковий номер;

для територіальної громади: ві-
домості про територіальну громаду 
села, селища, міста, району у місті; 
найменування органу місцевого само-
врядування; податковий номер органу 
місцевого самоврядування;

для держави: відомості про держа-
ву Україна; найменування органу дер-

жавної влади, що здійснює управління 
нерухомим майном; податковий номер 
органу державної влади;

2) суб’єкта речового права на зе-
мельну ділянку:

для фізичної особи (громадянина 
України, іноземця, особи без грома-
дянства): прізвище, ім’я, по батькові 
(за наявності); податковий номер 
(крім громадян України, які через 
свої релігійні або інші переконання 
відмовилися від прийняття реєстра-
ційного номера облікової картки 
платника податку (ідентифікаційного 
номера), офіційно повідомили про це 
відповідні органи державної влади та 
мають відмітку в паспорті громадяни-
на України); номер та серія паспорта 
громадянина України (для громадян 
України, які через свої релігійні або 
інші переконання відмовилися від 
прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податку 
(ідентифікаційного номера), офіційно 
повідомили про це відповідні органи 
державної влади та мають відмітку в 
паспорті громадянина України); рек-
візити документа, що посвідчує таку 
особу (номер та серія документа, дата 
його видачі, відомості про суб’єкта, що 
здійснив його видачу, тощо);

для юридичної особи (резидента та 
нерезидента): найменування юридич-
ної особи; податковий номер;

для органів місцевого самовряду-
вання: найменування органу місцево-
го самоврядування; податковий номер 
органу місцевого самоврядування;

для органів державної влади: на-
йменування органу державної влади; 
податковий номер органу державної 
влади;

3) державну реєстрацію права влас-
ності на земельну ділянку, права 
користування (сервітут) земельною 
ділянкою, права постійного корис-
тування, права оренди (суборенди) 
земельної ділянки; права користуван-
ня земельною ділянкою для сільсько-

господарських потреб (емфітевзис); 
права забудови земельної ділянки 
(суперфіцій);

4) дату державної реєстрації, ре-
єстраційний номер земельної ділянки 
у Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно із зазначенням відо-
мостей про її кадастровий номер та ор-
ган, що здійснив державну реєстрацію.

2. Орган, що здійснює ведення Дер-
жавного земельного кадастру, надає 
органу державної реєстрації прав ін-
формацію про:

державну реєстрацію земельної 
ділянки (дату державної реєстрації, 
орган, що здійснив таку реєстрацію);

кадастровий номер, площу, місце 
розташування земельної ділянки;

кадастровий план зареєстрованої 
земельної ділянки в електронній (циф-
ровій) формі.

Орган, що здійснює ведення Дер-
жавного земельного кадастру, надає 
органу державної реєстрації право до-
ступу до перегляду кадастрових карт 
(планів) у порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України.

Інформація, одержана від органу, 
що здійснює ведення Державного зе-
мельного кадастру, вноситься держав-
ним реєстратором під час здійснення 
державної реєстрації прав на відпо-
відний об’єкт до розділу Державного 
реєстру прав, який містить відомості 
про нерухоме майно.

3. Порядок надання інформації, ви-
значеної у частинах першій та другій 
цієї статті, встановлюється Кабінетом 
Міністрів України»;

6. До 2015 року облік кількості та 
якості земель здійснюється на підста-
ві державної статистичної звітності 
в порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України. Копії звітів з кіль-
кісного обліку земель передаються на 
безоплатній основі відповідним сіль-
ським, селищним та міським радам.

7. До розмежування земель дер-
жавної та комунальної власності фор-
мування земельних ділянок із земель 
запасу, не переданих у власність та 
користування, визначення їх угідь, 
а також віднесення таких земельних 
ділянок до певних категорій може 

здійснюватися на підставі матеріалів 
інвентаризації земель, проведеної за 
рішенням: у межах населених пунк-
тів — сільських, селищних, міських 
рад, за їх межами — районних дер-
жавних адміністрацій. Матеріали 
інвентаризації земель у такому разі 
підлягають погодженню комісіями з 
питань погодження документації із 
землеустрою та затверджуються орга-
нами, які прийняли рішення про про-
ведення інвентаризації. Формування 
земельних ділянок у такому порядку 
може здійснюватися один раз. Поря-
док проведення інвентаризації земель 
затверджується Кабінетом Міністрів 
України.

8. Відомості про межі адміністра-
тивно-територіальних одиниць, які 
були встановлені до набрання чиннос-
ті Законом України «Про землеустрій», 
вносяться до Державного земельного 
кадастру на підставі проектів форму-
вання території і встановлення меж 
сільських, селищних рад.

До прийняття закону про адміні-
стративно-територіальний устрій офі-
ційні найменування адміністративно-
територіальних одиниць зазначаються 
у Державному земельному кадастрі 
відповідно до довідника «Україна. 
Адміністративно-територіальний 
устрій».

9. До 1 січня 2013 року державна 
реєстрація земельних ділянок, які 
передаються у власність із земель 
державної чи комунальної власності, 
здійснюється з видачею державних 
актів на право власності на земельні ді-
лянки. Реєстрація державних актів на 
право власності здійснюється у книзі 
записів реєстрації державних актів на 
право власності на землю та на право 
постійного користування землею, до-
говорів оренди землі.

10. Документи, якими було по-
свідчено право власності чи право 
постійного користування земельною 
ділянкою, видані до набрання чиннос-
ті цим Законом, є дійсними.

11. Враховуючи особливий статус 
міста Києва як столиці України та з 
метою збереження створеної за кошти 
міського бюджету автоматизованої 
системи ведення Державного земель-
ного кадастру в м.Києві, встановити, 
що до 1 січня 2020 року ведення Дер-
жавного земельного кадастру в місті 
Києві в обсязі, який згідно із цим 
Законом здійснюється територіаль-
ними органами центрального органу 
виконавчої влади з питань земельних 
ресурсів у районі, місті, здійснюється 
виконавчим органом Київської міської 
ради. Відомості, необхідні для ведення 
Державного земельного кадастру, пе-
редаються безоплатно центральному 
органу виконавчої влади з питань зе-
мельних ресурсів у порядку, встанов-
леному Кабінетом Міністрів України.

12. Кабінету Міністрів України:
1) у шестимісячний строк з дня на-

брання чинності цим Законом:
забезпечити в межах своїх повно-

важень прийняття нормативно-право-
вих актів, необхідних для реалізації 
цього Закону;

привести свої нормативно-правові 
акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття міністер-
ствами та іншими центральними 
органами виконавчої влади норма-
тивно-правових актів, передбачених 
цим Законом, а також перегляд і ска-
сування нормативно-правових актів, 
що суперечать цьому Закону;

розробити та затвердити Державну 
цільову програму розвитку земель-
них відносин в Україні на період до 
2020 року, у якій, зокрема, передба-
чити заходи з виправлення помилок 
у відомостях Державного земельного 
кадастру, перенесених з Державного 
реєстру земель, відновлення пунктів 
державної геодезичної мережі, про-
ведення інвентаризації земель;

2) до 1 січня 2012 року забезпечи-
ти створення єдиної інформаційної 
системи Державного земельного ка-
дастру, внесення до неї відомостей про 
межі адміністративно-територіальних 
одиниць, перенесення до неї записів 
про державну реєстрацію земельних 
ділянок, обмежень (обтяжень) у їх ви-
користанні, зареєстрованих у Держав-
ному реєстрі земель.

Президент України 
В.ЯНУКОВИЧ

м.Київ,
7 липня 2011 року 
№3613-VI                                                                      �

Частина шпальти Розмір блоку, 
мм (ш х в)

Площа 
блоку, см2

Ціна, 
грн.

Полоси 8, 9, 16 
(колір), грн.

1 310х510 1580 15001,00 —

1/2 310х255 790 7501,00 15001,00

1/3 310х170 525 5001,00 10001,00

1/4 185х215 395 3751,00 7501,00

1/4 245х160 395 3751,00 7501,00

1/8 120х160 197 1875,00 3750,00

1/8 185х105 197 1875,00 3750,00

1/16 120х80 96 950,00 1900,00

1/32 57х84 48 480,00 960,00

1/32 колір на 1-й стор. 57х84 48 1921,00 —

1/64 57х42 24 240,00 —

Нестандартний блок — 10 90,00 —

СПІВРОБІТНИЦТВО

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

До кінця 2011 року рекламодавці, 
які замовлять у виданні рекламний 
блок розміром не менш ніж 1/32 сто-
рінки, отримають можливість лише за 
1 грн. розмістити цей матеріал також і 
в наступному числі нашого тижневика.

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

послуги входить у вартість рекламно-
го пакета.

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

Популяризуйтеся! Ви того варті!

Готові оригінал-макети мають від-
повідати таким умовам: 

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

банер — 240х140 px;
фотоматеріали — не менш ніж 600 dpi.

«Документи, якими було посвідчено право власності 
чи право постійного користування земельною  ділянкою,  
видані  до  набрання чинності цим Законом, є дійсними».
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ПЕК

Орендарі державної власності.
У концесіонера не виникає загального 
правонаступництва згідно з правами та 
зобов’язаннями підприємства, цілісний 
майновий комплекс якого передається 
в концесію

Цей Закон визначає особливості 
передачі в оренду чи концесію окре-
мих об’єктів паливно-енергетичного 
комплексу, що перебувають у держав-
ній власності, особливості оренди та 
концесії таких об’єктів. 

Розділ I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Об’єкти паливно-
енергетичного комплексу 

1. Для цілей цього Закону термін 
«об’єкти паливно-енергетичного комп-
лексу» вживається у такому значен-
ні — цілісні майнові комплекси або 
системи цілісних майнових комп-
лексів підприємств, їх структурних 
підрозділів (філій, цехів, дільниць), 
які забезпечують (призначені) та до-
статні для провадження господар-
ської діяльності у сфері видобування 
кам’яного вугілля та лігніту (бурого 
вугілля), його переробки. 

2. Перелік майна, що входить 
до складу об’єкта паливно-енерге-
тичного комплексу, що перебуває у 
державній власності (далі — об’єкт 
паливно-енергетичного комплексу) 
і передається в оренду чи концесію, 
визначається відповідним догово-
ром. 

Стаття 2. Сфера дії цього Закону 

1. Відповідно до цього Закону 
передачі в оренду чи концесію під-
лягають такі об’єкти паливно-енер-
гетичного комплексу: 

на яких можливе залучення су-
часних технологій виробництва та 
які потребують модернізації (техніч-
ного переоснащення) технологічного 
процесу; 

розрізи та шахти з видобутку 
вугілля та його переробки, які є не-
перспективними та підлягають за-
криттю; 

об’єкти незавершеного будівни-
цтва та законсервовані об’єкти, що 
перебувають у державній власності, 
які можуть бути добудовані з метою 
їх використання для проваджен-
ня діяльності у сфері видобування 
кам’яного вугілля та лігніту (бурого 
вугілля), його переробки. 

2. Відносини з передачі в оренду 
чи концесію об’єктів паливно-енерге-
тичного комплексу, не врегульовані 
цим Законом, регулюються Цивіль-
ним, Господарським, Земельним ко-
дексами України, законами України 
«Про концесії», «Про оренду держав-
ного та комунального майна», інши-
ми законодавчими актами. 

Стаття 3. Орган, уповноважений 
приймати рішення щодо 
доцільності передачі об’єктів 
паливно-енергетичного 
комплексу в оренду чи концесію 

1. Рішення щодо доці льності 
передачі об’єктів паливно-енерге-
тичного комплексу в оренду чи кон-
цесію приймається уповноваженим 
органом управління — центральним 
органом виконавчої влади з питань 
забезпечення реалізації державної 
політики у паливно-енергетичному 
комплексі (далі — уповноважений 
орган управління). 

Стаття 4. Суб’єкти, яким 
передаються в оренду чи 
концесію об’єкти паливно-
енергетичного комплексу 

1.  Орендарем чи концес іоне-
ром об’єкта паливно-енергетично-
го комплексу може бути юридична 
особа. 

2. Особа, з якою укладено дого-
вір оренди чи концесії щодо об’єкта 
паливно-енергетичного комплексу, 
зобов’язана протягом 12 місяців з дня 
укладення відповідного договору 
(з дня введення об’єкта в експлуата-
цію, якщо об’єкт був збудований, до-
будований чи відновлений відповід-
но до умов концесійного договору) 
привести свою матеріально-технічну 
базу та штат спеціалістів у відпо-
відність з умовами провадження 
господарської діяльності, для якої 
об’єкт береться в оренду чи концесію, 
і одержати необхідні дозвільні доку-
менти на відповідний вид діяльності. 

3. Під час оренди чи концесії 
об’єкта па л ивно-енерге т и чного 
комплексу на період отримання 
орендарем чи концесіонером необ-
хідних дозвільних документів орен-

дар чи концесіонер має право на 
провадження господарської діяль-
ності на об’єкті оренди чи концесії 
на підставі дозвільних документів, 
що були видані підприємству, ці-
лісний майновий комплекс якого 
(його структурного підрозділу) було 
орендовано або передано в концесію, 
але не більш як протягом 12 місяців 
з дня укладення договору оренди чи 
концесії. 

Стаття 5. Ініціатива щодо передачі 
об’єктів паливно-енергетичного 
комплексу в оренду чи концесію 

1. Рішення щодо доцільності пере-
дачі об’єкта паливно-енергетичного 
комплексу в оренду чи концесію при-
ймається уповноваженим органом 
управління за ініціативою: 

юридичних осіб, які можуть бути 
орендарями чи концесіонерами від-
повідно до цього Закону; 

уповноваженого органу управ-
ління. 

Заяву (подання), в якій містить-
ся ініціатива щодо передачі об’єкта 
паливно-енергетичного комплексу 
в оренду чи концесію, заінтересова-
ні особи подають уповноваженому 
органу управління для розгляду. За 
результатами розгляду заяви (по-
дання) уповноважений орган управ-
ління приймає рішення про переда-
чу об’єкта паливно-енергетичного 
комплексу в оренду чи концесію або 
про відмову в його передачі в оренду 
чи концесію. 

За результатами розгляду заяви 
(подання), аналізу ефективності та 
тех ніко-економічного обгру нт у-
вання передачі в оренду чи конце-
сію об’єкта паливно-енергетичного 
комплексу уповноважений орган 
управління приймає рішення щодо 
доцільності передачі об’єкта палив-
но-енергетичного комплексу в орен-
ду чи концесію, про що інформує 
ініціатора заяви (подання). 

При прийнятті рішення про про-
позицію щодо передачі об’єкта па-
ливно-енергетичного комплексу в 
оренду чи концесію або про відмову 
в його передачі в оренду чи концесію 
одержання висновків органів Анти-
монопольного комітету України про 
можливість оренди чи концесії та 
про умови договору оренди чи кон-
цесії не є обов’язковим. 

2. У разі прийняття уповноваже-
ним органом управління рішення 
про передачу в оренду чи конце-
сію об’єкта паливно-енергетичного 
комплексу, що перебуває у державній 
власності, здійснюється організацій-
но-технічна підготовка цього об’єкта 
до передачі відповідно в оренду чи 
концесію. Після завершення такої 
підготовки оголошується конкурс 
на право отримання об’єкта в оренду 
чи концесію. 

Оголошення конкурсу на право 
отримання об’єкта в оренду здій-
снюється Фондом державного майна 
України за поданням уповноваже-
ного органу управління протягом 
10 робочих днів з дня отримання 
подання. Подання уповноважено-
го органу управління обов’язково 
повин но містити інформацію про 
об’єкт, що пропонується до оренди 
(наймену вання, характеристики 
тощо); строк, на який об’єкт пере-
дається в оренду; графік щорічного 
зменшення державної підтримки на 
часткове покриття витрат з собівар-
тості продукції для вугледобувних 
підприємств. 

Оголошення конкурсу на право 
отримання об’єкта в концесію здійс-
нюється уповноваженим органом 
управління. 

Оголошення конкурсу на право 
оренди, оголошення концесійного 
конкурсу обов’язково повинно міс-
тити інформацію про об’єкт, що про-
понується до оренди, концесії (на-
йменування, характеристики об’єкта 
концесії); строк, на який об’єкт пере-
дається в оренду, концесію; графік 
щорічного зменшення державної 
підтримки на часткове покриття 
витрат із собівартості продукції для 
вугледобувних підприємств. 

Стаття 6. Організаційно-технічна 
підготовка об’єктів паливно-
енергетичного комплексу до 
передачі в оренду чи концесію 

1. У строк, визначений уповно-
важеним органом управління, але 
не більше шести місяців з дня при-

йняття ним рішення щодо доціль-
ності передачі об’єкта паливно-енер-
гетичного комплексу, що перебуває 
у державній власності, в оренду чи 
концесію, у повнова жений орган 
управління спільно з підприємством, 
у господарському віданні або опера-
тивному управлінні якого перебуває 
такий об’єкт, здійснює його організа-
ційно-технічну підготовку до переда-
чі в оренду чи концесію. 

2. Організаційно-технічна підго-
товка об’єкта паливно-енергетичного 
комплексу до передачі в оренду чи 
концесію включає: 

проведення інвентаризації основ-
них засобів і товарно-матеріальних 
цінностей у складі такого об’єкта; 

впорядкування технічної та бу-
дівельної документації щодо такого 
об’єкта; 

визначення вартості об’єкта від-
повідно до методики оцінки майна, 
затвердженої Кабінетом Міністрів 
України. При цьому вартість промис-
лових запасів корисних копалин не 
враховується. Оцінка об’єкта, який 
передається в оренду чи концесію, 
здійснюється відповідно до законо-
давства про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяль-
ність за рахунок підприємства, на 
балансі якого перебуває такий об’єкт; 

виділення земельної ділянки, за-
кріпленої за об’єктом, у натурі (на 
місцевості), оформлення землевпо-
рядної документації; 

економічне обгрунтування до-
цільності та обсягів надання дер-
жавної підтримки на здешевлення 
кредитів на капіталовкладення та 
часткове покриття витрат із собівар-
тості продукції для вугледобувного 
підприємства — орендаря чи конце-
сіонера об’єкта паливно-енергетич-
ного комплексу відповідно до закону 
про Державний бюджет України на 
відповідний рік на строк не більш 
як п’ять років з обов’язковим щоріч-
ним зменшенням навантаження на 
Державний бюджет України згідно 
з графіком. 

3. Одночасно з організаційно-тех-
нічною підготовкою уповноважений 
орган управління разом з централь-
ним органом виконавчої влади з 
питань економічного розвитку і 
торгівлі готує проект конкурсної до-
кументації щодо концесії, а разом 
з Фондом державного майна Украї-
ни — щодо оренди, яка включає: 

кваліфікаційні вимоги для участі 
у конкурсі та умови конкурсу; 

інстру кцію для претендентів 
(у тому числі інформацію і вимоги 
щодо порядку проведення конкурсу, 
розроблення та оформлення заявок 
і конкурсних пропозицій, інформа-
цію щодо кваліфікаційних вимог та 
умов конкурсу, інформацію стосовно 
об’єкта оренди чи концесії, що повин-
на міститися в заяві для надання 
згоди органу Антимонопольного ко-
мітету України на отримання об’єкта 
в оренду чи концесію); 

проект договору; 
інформа цію про оголошення 

конкурсу. 

Стаття 7. Конкурс на право оренди 
об’єктів паливно-енергетичного 
комплексу 

1. У строк, визначений уповно-
важеним органом управління, але 
не більш як 10 робочих днів з дня 
прийняття ним рішення щодо до-
цільності передачі об’єктів паливно-
енергетичного комплексу в оренду, 
уповноважений орган управління 
оприлюднює у друкованих засобах 
масової інформації та на своєму 
офіційному веб-сайті інформацію 
про прийняте рішення та перелік 
документів, які разом із заявою про 
намір взяти в оренду об’єкт паливно-
енергетичного комплексу подаються 
заінтересованою особою до уповно-
важеного органу управління, а також 
строк подання таких документів. 

У строк, визначений уповнова-
женим органом управління, але не 
більш як 30 календарних днів з дня 
оприлюднення зазначеної інформа-
ції, особи, які мають намір взяти в 
оренду об’єкт паливно-енергетич-
ного комплексу, подають до уповно-
важеного органу управління заяву та 
документи, перелік яких визначаєть-
ся уповноваженим органом управ-
ління та які оприлюднено згідно з 
абзацом першим цієї статті. 

Обов’язково до заяви подаються 
статутні документи; фінансово-еко-
номічні та статистичні відомості 
про орендаря; інвестиційний план 
експлуатації та розвитку об’єкта 
оренди; відомості, що підтверджу-
ють можливість претендента забез-
печити належне фінансування своєї 
діяльності; відомості про наявність 
досвіду експлуатації об’єктів па-
ливно-енергетичного комплексу та 
можливості технологічного й органі-
заційного забезпечення відповідного 
виду діяльності. 

За результатами розгляду по-
даних документів уповноважений 
орган управління приймає рішення 
щодо можливості участі заінтере-
сованої особи в конкурсі на право 
оренди та письмово інформує таку 
особу про прийняте рішення. 

2. Після завершення організа-

ційно-технічної підготовки об’єкта 
паливно-енергетичного комплексу 
до передачі в оренду та розгляду по-
даних заінтересованими особами 
відповідно до частини першої цієї 
статті документів уповноважений 
орган управління передає Фонду 
державного майна України: 

подання про проведення конкур-
су на право оренди об’єкта палив-
но-енергетичного комплексу, яке 
обов’язково повинно містити інфор-
мацію про об’єкт, що пропонується 
до оренди (найменування, характе-
ристики, строк, на який об’єкт пере-
дається в оренду, графік щорічного 
зменшення державної підтримки 
на здешевлення кредитів на капіта-
ловкладення та часткове покриття 
витрат із собівартості продукції для 
вугледобувних підприємств); 

документи, подані особами, щодо 
яких уповноваженим органом управ-
ління прийнято рішення про мож-
ливість їх участі в конкурсі оренди; 

пропозиції щодо умов конкурсу, 
умов договору оренди; 

пропозицію щодо кандидатури до 
складу конкурсної комісії. 

Функції з управління об’єктом 
оренди Фонду державного майна 
України не передаються. 

3. Фонд державного майна Украї-
ни протягом 10 робочих днів після 
отримання від уповноваженого орга-
ну управління подання і зазначених у 
частині другій цієї статті документів 
за погодженням з уповноваженим 
органом управління: 

утворює конкурсну комісію, за-
тверджує її склад та порядок роботи; 

затверджує конкурсну докумен-
тацію; 

оголошує конкурс; 
визначає розмір реєстраційного 

внеску для участі в конкурсі (у роз-
мірі від одного до однієї тисячі не-
оподатковуваних мінімумів доходів 
громадян). 

4. До участі у конкурсі оренди 
об’єктів па ливно-енергетичного 
комплексу допускаються лише ті 
орендарі, які отримали відповідний 
висновок уповноваженого органу 
управління про можливість здійсню-
вати оренду такого об’єкта. 

5. Фонд державного майна Украї-
ни в десятиденний строк після за-
твердження конкурсної документації 
розміщує в офіційному друкованому 
виданні Фонду державного майна 
України та на своєму офіційному 
веб-сайті інформацію про оголошен-
ня конкурсу, яка, зокрема, повинна 
містити відомості про: 

об’єкт, що пропонується до орен-
ди, найменування, характеристики; 

строк, на який об’єкт передається 
в оренду; 

строк подання заявок на участь 
у конкурсі; 

розмір реєстраційного внеску; 
дату, час та місце розкриття кон-

курсних пропозицій; 
строк, протягом якого оголошу-

ються результати конкурсу; 
щорічне зменшення державної 

підтримки на здешевлення кредитів 
на капіталовкладення та частко-
ве покриття витрат із собівартості 
продукції для вугледобувних під-
приємств; 

адресу, номери телефонів та інші 
контактні дані конкурсної комісії 
для отримання додаткової інфор-
мації; 

кваліфікаційні вимоги для участі 
у конкурсі. 

6. Заявки на участь у конкурсі 
подаються протягом 30 календар-
них днів з дня оголошення конкурсу. 
Особи, які подали такі заявки, вва-
жаються претендентами на участь 
у конкурсі. 

7. У заявці на участь у конкурсі 
зазначаються: 

повне найменування претенден-
та; 

дані про його державну реєстра-
цію; 

копія повідомлення уповноваже-
ного органу управління щодо мож-
ливості участі в конкурсі; 

відомості, що підтверджу ють 
можливість претендента забезпе-
чити належне фінансування своєї 
діяльності; 

відомості про наявність досвіду 
експлуатації об’єктів паливно-енерге-
тичного комплексу та можливості тех-
нологічного й організаційного забез-
печення відповідного виду діяльності; 

інші відомості, у тому числі щодо 
підтвердження відповідності кваліфі-
каційним вимогам. 

8. Конкурсна комісія в десятиден-
ний строк після надходження заявки 
розглядає її на предмет повноти по-
даних відомостей та відповідності 
претендента встановленим кваліфі-
каційним вимогам і за результатами 
такого розгляду приймає рішення про 
прийняття заявки, про що повідомляє 
претенденту в шестиденний строк. 

Претендент, заявка якого відхи-
лена, може повторно подавати заявку 
на участь у конкурсі в разі усунення 
обставин, що стали причиною її від-
хилення. 

Заявки, що надійшли до конкурс-
ної комісії після закінчення встанов-
леного строку, конкурсною комісією 
не розглядаються. 

9. Претендентів, заявки яких були 

прийняті, конкурсна комісія після 
сплати ними реєстраційного внеску 
забезпечує конкурсною документа-
цією та іншою необхідною інформа-
цією (документами) для підготовки 
конкурсної пропозиції, у тому числі 
відомостями про: 

умови надання земельної ділянки, 
якщо вона необхідна для провадження 
відповідної діяльності; 

обсяг робіт, що повинні бути про-
фінансовані (виконані) орендарем; 

обсяг та якість товарів, робіт і по-
слуг, виготовлення, виконання і надан-
ня яких гарантує орендар; 

основні обов’язки орендаря; 
особливі вимоги з питань забез-

печення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення, охорони на-
вколишнього природного середовища 
та охорони праці; 

умови договору оренди. 
10. Претенденти протягом 70 ка-

лендарних днів з дня оголошення 
конкурсу подають конкурсній комісії 
конкурсні пропозиції та стають учас-
никами конкурсу. Претенденти мають 
право відкликати подані пропозиції 
та подати замість них нові до закін-
чення встановленого строку подання 
пропозицій. 

11. Конкурсні пропозиції, що на-
дійшли до конкурсної комісії після 
закінчення встановленого строку, кон-
курсною комісією не розглядаються. 

12. У разі коли не подано жодної 
конкурсної пропозиції, оголошується 
новий конкурс. 

13. Протягом двох робочих днів піс-
ля закінчення встановленого строку 
подання конкурсних пропозицій кон-
курсна комісія розкриває конкурсні 
пропозиції та протягом 15 календар-
них днів визначає їх відповідність кон-
курсній документації, готує виснов ки 
щодо визначення найкращих умов 
оренди, запропонованих учасника-
ми конкурсу (розмір орендної плати, 
показники інвестиційного проекту, 
зокрема обсяг інвестицій, програма 
модернізації технологічного процесу 
та розвитку виробництва, рівень за-
безпечення соціальних гарантій). 

Переможцем конкурсу визнається 
претендент, який запропонував най-
кращі умови оренди відповідно до 
конкурсної документації. 

14. На підставі висновків конкурс-
ної комісії Фонд державного майна 
України за погодженням з уповнова-
женим органом управління протягом 
10 календарних днів приймає рішення 
про визначення переможця конкур-
су, про що не пізніше ніж протягом 
п’яти днів з дня прийняття рішення 
повідом ляє переможцю та іншим учас-
никам конкурсу. 

15. У разі коли конкурсну пропо-
зицію подано лише одним учасником, 
Фонд державного майна України за 
погодженням з уповноваженим ор-
ганом управління приймає рішення 
про визнання такого учасника пере-
можцем конкурсу, якщо відповідно 
до висновку конкурсної комісії подані 
учасником конкурсні пропозиції від-
повідають конкурсній документації. 

16. З переможцем конкурсу після 
погодження всіх умов і схвалення 
уповноваженим органом управління 
остаточної редакції Фонд державного 
майна України укладає договір оренди. 

Умови договору, що укладається 
з переможцем конкурсу, не повинні 
відрізнятися від тих умов конкурсної 
пропозиції, які стали підставою для 
визнання його переможцем. 

17. Спори, пов’язані з проведенням 
конкурсу, розглядаються в судовому 
порядку. 

Стаття 8. Концесійний конкурс 

1. Після завершення організацій-
но-технічної підготовки об’єкта па-
ливно-енергетичного комплексу до 
передачі в концесію уповноважений 
орган управління: 

затверджує конкурсну документа-
цію, у тому числі кваліфікаційні ви-
моги для участі у конкурсі та умови 
конкурсу; 

утворює конкурсну комісію, за-
тверджує її склад та порядок роботи; 

оголошує концесійний конкурс; 
визначає розмір реєстраційного 

внеску для участі в концесійному кон-
курсі (у розмірі від одного до однієї 
тисячі неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян). 

2. Уповноважений орган управлін-
ня в десятиденний строк з дня затвер-
дження конкурсної документації роз-
міщує у друкованому засобі масової 
інформації та на офіційному веб-сайті 
уповноваженого органу управління 
інформацію про оголошення конце-
сійного конкурсу, яка, зокрема, повин-
на містити відомості про: 

об’єкт, що пропонується до концесії, 
найменування, характеристики; 

строк, на який об’єкт передається 
в концесію; 

строк подання заявок на участь у 
конкурсі; 

розмір реєстраційного внеску; 
дату, час та місце розкриття кон-

курсних пропозицій; 
строк, протягом якого оголошу-

ються результати конкурсу; 
кваліфікаційні вимоги; 
щорічне зменшення державної 

підтримки на здешевлення кредитів 
на капіталовкладення та часткове 
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покриття витрат із собівартості про-
дукції для вугледобувних підпри-
ємств; 

адресу, номери телефонів та інші 
контактні дані конкурсної комісії для 
отримання додаткової інформації. 

3. Заявки на участь у концесій-
ному конкурсі подаються протягом 
30 календарних днів з дня оголошення 
конкурсу. Особи, які подали такі за-
явки, вважаються претендентами на 
участь у конкурсі. 

4. У заявці на участь у концесійно-
му конкурсі зазначаються: 

повне найменування претендента; 
дані про його державну реєстра-

цію; 
відомості, що підтверджують мож-

ливість претендента забезпечити на-
лежне фінансування своєї діяльності; 

відомості про наявність досвіду 
експлуатації об’єктів паливно-енер-
гетичного комплексу та можливості 
технологічного і організаційного 
забезпечення відповідного виду ді-
яльності; 

відомості, що підтверджують від-
повідність кваліфікаційним вимогам. 

5. Конкурсна комісія в десятиден-
ний строк після надходження заявки 
розглядає її на предмет повноти по-
даних відомостей та відповідності 
претендента встановленим кваліфі-
каційним вимогам і за результатами 
такого розгляду приймає рішення про 
прийняття заявки або її відхилення, 
про що повідомляє претенденту в шес-
тиденний строк (у разі відхилення — з 
обгрунтуванням причини). 

6. Претендентів, заявки яких були 
прийняті, конкурсна комісія після 
сплати ними реєстраційного внеску 
забезпечує конкурсною документа-
цією та іншою необхідною інформа-
цією (документами) для підготовки 
конкурсних пропозицій, у тому числі 
відомостями про: 

умови надання земельної ділянки, 
якщо вона необхідна для провадження 
відповідної діяльності; 

обсяг робіт, що повинні бути про-
фінансовані (виконані) концесіонером; 

обсяг та якість товарів, робіт і послуг, 
виготовлення, виконання і надання 
яких гарантує концесіонер; 

основні обов’язки концесіонера; 
особливі вимоги з питань забез-

печення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення, охорони на-
вколишнього природного середовища 
та охорони праці; 

умови договору. 
7. Претендент, заявка якого відхиле-

на, може повторно подавати заявку на 
участь у конкурсі в разі усунення обста-
вин, що стали причиною її відхилення. 

8. Заявки, що надійшли до конкурс-
ної комісії після закінчення встановле-
ного строку, конкурсною комісією не 
розглядаються. 

9. Претенденти протягом 70 ка-
лендарних днів з дня оголошення 
конкурсу подають конкурсній комісії 
конкурсні пропозиції та стають учас-
никами конкурсу. 

Претенденти мають право від-
кликати подані пропозиції та подати 
замість них нові до закінчення вста-
новленого строку подання пропозицій. 

10. Конкурсні пропозиції, що на-
дійшли до конкурсної комісії після 
закінчення встановленого строку для 
їх подання, конкурсною комісією не 
розглядаються. 

11. У разі коли не зареєстровано 
жодного учасника конкурсу, оголо-
шується новий конкурс. 

12. Протягом двох робочих днів 
після закінчення встановленого 
строку подання конкурсних пропо-
зицій конкурсна комісія розкриває 
конкурсні пропозиції та протягом 20 
календарних днів розглядає конкурс-
ні пропозиції, визначає їх відповід-
ність умовам конкурсної документа-
ції, готує висновки щодо визначення 
найкращих умов концесії (розмір 
концесійної плати, показники інвес-
тиційного проекту, зокрема обсяг 
інвестицій, програма модернізації 
технологічного процесу та розвитку 
виробництва, рівень забезпечення 
соціальних гарантій). 

Переможцем конкурсу визнаєть-
ся претендент, який запропонував 
найкращі умови концесії. 

13. На підставі висновків кон-
курсної комісії уповноважений ор-
ган управління не пізніше ніж про-
тягом 10 календарних днів приймає 
рішення про визначення переможця 
конкурсу, про що конкурсна комісія 
не пізніше ніж протягом п’яти днів з 
дня прийняття рішення повідомляє 
переможцю та іншим у часникам 
конкурсу. 

14. У разі коли конкурсну пропо-
зицію подано лише одним учасником, 
уповноважений орган управління 
приймає рішення про визнання та-
кого учасника переможцем концесій-
ного конкурсу, якщо відповідно до 
висновку конкурсної комісії подані 
учасником конкурсні пропозиції від-
повідають конкурсній документації. 

15. З переможцем концесійного 
конкурсу після погодження всіх умов 
уповноважений орган управління 
укладає договір концесії. 

Умови договору, що укладається 
з переможцем конкурсу, не повинні 
відрізнятися від тих умов конкурсної 
пропозиції, які стали підставою для 
визнання його переможцем. 

16. Спори, пов’язані з проведен-
ням концесійного конкурсу, розгля-
даються в судовому порядку. 

Стаття 9. Умови договору оренди 
чи концесії об’єктів паливно-
енергетичного комплексу 

1. Істотними умовами договору 

оренди чи концесії об’єктів палив-
но-енергетичного комплексу, крім 
визначених законами України «Про 
концесії» і «Про оренду державного 
та комунального майна», є: 

1) в господарській діяльності: 
порядок та умови відновлення 

переданого в оренду чи концесію 
об’єкта та його повернення; 

порядок та умови списання майна 
в складі об’єкта оренди чи концесії; 

обов’язки сторін договору щодо 
забезпечення збереження переданого 
в оренду чи концесію об’єкта; 

обов’язки щодо утримання об’єкта 
оренди чи концесії згідно з вимога-
ми державних стандартів, норм та 
правил, що діють у відповідній сфері 
діяльності; 

обов’язки орендаря чи концесіо-
нера щодо використання передано-
го в оренду чи концесію об’єкта за 
цільовим призначенням відповідно 
до профілю виробничої діяльності 
підприємства, що раніше здійсню-
вало експлуатацію такого об’єкта, 
щодо видобування кам’яного вугіл-
ля та лігніту (бурого вугілля), його 
переробки у гарантованих обсягах і 
належної якості; 

порядок здійснення уповнова-
женим органом управління разом з 
Фондом державного майна України 
контролю за станом переданого в 
оренду об’єкта; 

порядок здійснення уповноваже-
ним органом управління контролю за 
станом об’єкта, переданого в концесію; 

відповідальність сторін, у тому 
числі відповідальність орендаря чи 
концесіонера за безпеку експлуатації 
об’єкта; 

забезпечення виробництва про-
дукції в обсягах та за визначеними 

показниками якості; 
забезпечення застосування раці-

ональних, екологічно безпечних і не-
шкідливих технологій; 

забезпечення здійснення заходів 
з комплексного використання надр; 

недопущення вибіркової підробки 
запасів, понаднормативних втрат па-
ливно-енергетичних ресурсів; 

забезпечення збереження та обліку 
матеріалів, а також відходів виробни-
цтва, які потрібні, але тимчасово не 
використовуються; 

забезпечення приведення земель-
них ділянок, які вивільняються орен-
дарем чи концесіонером, у стан, при-
датний для використання, відповідно 
до Земельного кодексу України; 

здійснення заходів щодо запобі-
гання можливому шкідливому (не-
безпечному) впливу наслідків аварій, 
що виникли на об’єкті, переданому в 
оренду чи концесію, і стихійного лиха; 

виконання встановлених мобіліза-
ційних завдань; 

забезпечення виконання екологіч-
них вимог та інших вимог, передбаче-
них законодавством про охорону на-
вколишнього природного сере довища, 
та розв’язання еколого-гідрогеологіч-
них проблем, які виникають в проце-
сі експлуатації об’єктів, переданих в 
оренду чи концесію; 

забезпечення постійного проведен-
ня моніторингу екологічного стану на-
вколишнього природного середовища; 

2) в економічній діяльності: 
забезпечення зменшення дебітор-

ської та кредиторської заборгова-
ності; 

забезпечення своєчасної сплати 
податків та зборів, страхових вне-
сків; 

забезпечення щомісячної виплати 
заробітної плати працівникам під-
приємства в строки, передбачені у 
колективному договорі; 

підвищення рівня заробітної 
плати з урахуванням інфляційних 
процесів та згідно з умовами, визна-
ченими галузевою угодою; 

забезпечення погашення забор-
гованості із заробітної плати, що 
склалася на момент передачі об’єкта 
в оренду; 

с т р а х у в а н н я  о б ’є к т а  о р е н -
ди чи концесії та інвестиційних 
зобов’язань за рахунок орендаря чи 
концесіонера; 

обсяги інвестування орендарем 
чи концесіонером об’єктів оренди 
чи концесії; 

обсяги робіт, що повинні бути 
профінансовані (виконані) концесі-
онером, та/або перелік майна, що по-
винно бути створене концесіонером; 

3) у соціальній діяльності: 
забезпечення належного рівня 

безпеки проведення робіт та охоро-
ни праці; 

забезпечення медичного та сані-
тарно-побутового обслуговування 
працівників підприємств; 

забезпечення збереження перед-
баченої колективним договором 
кількості робочих місць; 

забезпечення виконання вимог 
галузевої угоди та колективного до-
говору підприємства. 

2. У разі коли об’єктом оренди чи 
концесії є цілісні майнові комплекси, 
системи цілісних майнових комплек-
сів підприємств, які забезпечують 
(призначені) та достатні для само-
стійного провадження господар-
ської діяльності у сфері видобування 
кам’яного вугілля та лігніту (бурого 

вугілля), його переробки, істотними 
умовами договору оренди чи конце-
сії, крім визначених частиною пер-
шою цієї статті, є: 

недоп у щен н я пс у в а н н я р оз-
роблюваних і сумісних з ними родо-
вищ вугілля в результаті проведення 
гірничих робіт, забезпечення збере-
ження запасів вугілля родовищ, що 
консервуються; 

забезпечення подання в установ-
лені строки до відповідних органів 
державної статистики звітності щодо 
видобутку вугілля, стану запасів та 
втрат вугілля в надрах, стану та про-
тяжності гірничих виробок; 

забезпечення щорічних розрахун-
ків і погодження обсягів дотацій у 
порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України; 

забезпечення формування фінан-
сового резерву для закриття вугле-
добувних підприємств у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів 
України; 

забезпечення безоплатного на-
дання вугілля на побутові потреби 
працівникам та пенсіонерам. 

3. У разі коли під час передачі в 
оренду чи концесію об’єкта палив-
но-енергетичного комплексу про-
водиться припинення державного 
підприємства, яке здійснювало екс-
плуатацію відповідного об’єкта до 
його передачі в оренду чи концесію, 
договором визначаються гарантова-
на кількість працівників, звільнених 
унаслідок припинення такого під-
приємства, які будуть працевлашто-
вані орендарем чи концесіонером, та 
умови відбору таких працівників. 

4. У разі необхідності отримання 
дозволу на концентрацію суб’єктів 
господарювання відповідно до ви-

мог законодавства про захист еконо-
мічної конкуренції договір повинен 
містити відкладальну умову щодо на-
буття прав на об’єкт оренди чи кон-
цесії після отримання відповідного 
дозволу органу Антимонопольного 
комітету України. 

5. Договір оренди чи концесії 
може визначати комплекс додаткових 
зобов’язань орендаря чи концесіоне-
ра щодо поліпшення якості надання 
відповідних послуг та/або розвитку 
об’єкта оренди, концесії строком не 
менш як на п’ять років. 

Стаття 10. Нотаріальне 
посвідчення договорів оренди 
об’єктів паливно-енергетичного 
комплексу 

1. Договори оренди об’єктів па-
ливно-енергетичного комплексу під-
лягають нотаріальному посвідченню. 

2. Витрати на проведення нотарі-
ального посвідчення договору орен-
ди несе орендар. 

Стаття 11. Повідомна реєстрація 
(облік) договорів оренди чи 
концесії об’єктів паливно-
енергетичного комплексу 

1. Укладені договори оренди чи 
концесії об’єктів паливно-енерге-
тичного комплексу підлягають ре-
єстрації. 

Реєстрацію договорів оренди 
здійснює Фонд державного майна 
України. 

Реєстрацію договорів концесії 
зд ійснює у повнова жений орга н 
управління. 

Реєстрація є повідомною і здій-
снюється безоплатно. 

2. Уповноважений орган управ-
ління після укладення договорів 
оренди веде їх облік. 

Для ведення обліку договору 
оренди орендар подає протягом 10 
робочих днів з дня нотаріального по-
свідчення договору уповноваженому 
органу управління заяву довільної 
форми, нотаріально посвідчені копії 
укладеного договору, свідоцтва про 
державну реєстрацію орендаря як 
юридичної особи. 

Протягом п’яти робочих днів з 
дня надходження зазначених до-
к у менті в у повнова жений орга н 
управління бере на облік договір і 
протягом п’яти робочих днів з дня 
взяття на облік надсилає орендарю 
письмове підтвердження із зазначен-
ням реєстраційного номера договору 
та дати ведення обліку. 

3. Передбачена цією статтею ре-
єстрація договорів концесії, облік 
договорів оренди уповноваженим 
органом управління є однією з умов, 
за яких можливе виділення коштів з 
Державного бюджету України на зде-
шевлення кредитів на капіталовкла-
дення та часткове покриття витрат 
із собівартості продукції об’єктів 
паливно-енергетичного комплексу, 
переданих в оренду чи концесію. 

Розділ II 
ОСОБЛИВОСТІ ОРЕНДИ ОБ’ЄКТІВ 

ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО 
КОМПЛЕКСУ 

Стаття 12. Особливості оренди 
об’єктів паливно-енергетичного 
комплексу, що перебувають у 
державній власності 

1. Орендарю на лежить пра во 
користування переданим в оренду 
об’єктом паливно-енергетичного 
комплексу. Передані в оренду об’єкти 
залишаються в державній власності. 

2. Орендар забезпечує відповід-
но до умов договору використання 
орендованого об’єкта паливно-енер-
гетичного комплексу за цільовим 
призначенням відповідно до про-
філю виробничої діяльності під-
приємства, яке раніше здійснювало 
експлуатацію такого об’єкта. Для 
виробництва та надання відповід-
них товарів та послуг орендар може 
залучати інших юридичних осіб на 
умовах договору підряду (договору 
про надання послуг). 

3. Орендар не має права пере-
давати в суборенду орендований 
ним об’єкт паливно-енергетичного 
комплексу. 

4. Продукція і доходи, одержані в 
результаті використання орендова-
ного об’єкта паливно-енергетичного 
комплексу, належать орендареві. 

5. Поточний ремонт орендовано-
го об’єкта паливно-енергетичного 
комплексу проводить орендар за 
власний рахунок. Капітальний ре-
монт орендованого об’єкта прово-
диться у визначені договором оренди 
строки орендарем за рахунок амор-
тизаційних відрахувань. 

6. Ризик випадкового знищення 
та випадкового пошкодження орен-
дованого об’єкта несе орендар. Орен-
дар страхує орендований об’єкт на 
свою користь. 

7. Припинення державного під-
приємства або його структурного 
підрозділу, що здійснювало експлу-
атацію відповідного об’єкта до його 
передачі в оренду, здійснюється 

шляхом його ліквідації за рішенням 
уповноваженого органу управління. 

Орендар стає правонаступником 
прав та обов’язків зазначеного дер-
жавного підприємства відповідно 
до договору оренди, а у разі орен-
ди цілісного майнового комплексу 
структурного підрозділу — право-
наступником прав та обов’язків дер-
жавного підприємства, пов’язаних 
з діяльністю такого структурного 
підрозділу. 

8. Контроль за використанням 
переданого в оренду об’єкта палив-
но-енергетичного комплексу та ви-
конанням орендарем умов договору 
оренди здійснюють уповноважений 
орган управління та Фонд державно-
го майна України в порядку, визна-
ченому договором оренди. 

9. Орендна плата за користуван-
ня об’єктом паливно-енергетичного 
комплексу вноситься орендарем у 
безготівковій формі незалежно від 
результатів його господарської ді-
яльності в розмірі та строк, визначені 
договором оренди. 

10. Земельні ділянки, які необхід-
ні для розміщення та експлуатації 
об’єктів, переданих в оренду, нада-
ються орендареві поза конкурсом 
шляхом укладення договорів оренди 
земельної ділянки з орендарем. 

Стаття 13. Умови поліпшення 
орендованих об’єктів паливно-
енергетичного комплексу 

1. Держава зберігає право влас-
ності на передані в оренду об’єкти 
паливно-енергетичного комплексу, 
у тому числі реконструйовані або 
технічно переоснащені орендарями 
за рахунок амортизаційних відра-
хувань. 

2. Нарахування амортизації на 
переданий в оренду об’єкт палив-
но-енергетичного комплексу здій-
снюється орендодавцем чи уповно-
важеним ним органом. Про суму 
нарахованих амортизаційних від-
рахувань орендареві повідомляється 
щокварталу в установлений догово-
ром оренди строк. На суму нарахо-
ваних амортизаційних відрахувань 
(але не більш як на суму орендної 
плати) зменшується сума орендної 
плати, що підлягає сплаті орендарем 
за відповідний період. 

На суму нарахованих аморти-
заційних відрахувань, на яку було 
зменшено суму орендної плати, орен-
дар зобов’язаний в порядку та строк, 
визначені договором оренди, викону-
вати погоджені з орендодавцем робо-
ти щодо поліпшення об’єкта оренди. 

3. Орендар об’єкта паливно-енер-
гетичного комплексу має право за 
рахунок власних коштів здійснювати 
реконструкцію, технічне переосна-
щення, поліпшення орендованого 
майна. 

Будь-яке поліпшення орендованого 
об’єкта паливно-енергетичного комп-
лексу, що не може бути відокремлене 
від орендованого об’єкта, не заподі-
явши йому шкоди, може здійснюва-
тися орендарем лише за згодою орен-
додавця та уповноваженого органу 
управління. 

Стаття 14. Строк дії договору 
оренди об’єктів паливно-енерге-
тичного комплексу, підстави його 
дострокового припинення 

1. Строк дії договору оренди об’єкта 

паливно-енергетичного комплексу 
визначається сторонами під час його 
укладання і зазначається в самому до-
говорі. Такий строк не може бути мен-
ше двох та більше двадцяти п’яти років. 

2. Договір оренди об’єкта палив-
но-енергетичного комплексу строком 
більш як три роки вважається укла-
деним з моменту його нотаріального 
посвідчення в установленому законо-
давством порядку. 

3. Об’єкт паливно-енергетичного 
комплексу має бути переданий оренда-
реві не пізніше ніж через шість місяців 
з дня укладення договору оренди. Про 
передачу об’єкта в оренду представни-
ками орендодавця та орендаря склада-
ється акт приймання-передачі. 

4. Договір оренди об’єкта палив-
но-енергетичного комплексу достро-
ково припиняється у разі: 

знищення орендованого об’єкта — 
з моменту встановлення факту такого 
знищення; 

ліквідації юридичної особи — 
орендаря; 

припинення підприємницької ді-
яльності орендарем; 

систематичного невиконання 
або грубого порушення орендарем 
умов договору оренди, неодержання 
орендарем протягом 12 місяців з дня 
укладення договору відповідних до-
звільних документів на провадження 
господарської діяльності, а також в 
інших випадках, передбачених за-
коном, — за рішенням суду; 

взаємної згоди сторін. 
5. Припинення дії договору орен-

ди не звільняє сторони від виконання 
зобов’язань за договором, що на мо-
мент його припинення залишилися 
невиконаними. Зобов’язання щодо 
виробництва та/або надання відпо-
відних товарів та послуг у встанов-
леному договором обсязі та належної 
якості орендар несе до повернення 
орендованого об’єкта орендодавцеві. 

6. З метою забезпечення вироб-
ництва та/або надання відповідних 
товарів та послуг у встановленому 
договором обсязі та належної якос-
ті орендодавець має право вимагати 
відстрочення припинення дії догово-
ру оренди на строк до трьох місяців, 
крім випадків припинення дії дого-
вору в разі знищення орендованого 
об’єкта. 

7. У разі припинення дії договору 
оренди орендар зобов’язаний повер-
нути орендодавцеві об’єкт оренди 
у строки і на умовах, визначених 
цим Законом і договором, та надати 
документи, що підтверджують від-
сутність будь-яких зобов’язань за 
об’єктом оренди. 

Стаття 15. Порядок повернення 
об’єктів паливно-енергетичного 
комплексу в разі припинення дії 
договору оренди 

1. У разі припинення дії договору 
оренди (крім випадків припинення 
дії договору внаслідок знищення 
орендованого об’єкта) переданий в 
оренду об’єкт паливно-енергетич-
ного комплексу повинен бути по-
вернутий орендодавцеві протягом 10 
календарних днів з дня припинення 
дії договору. 

У разі припинення дії догово-
ру оренди внасл і док знищенн я 
об’єкта оренди, що був застрахова-
ний на користь орендаря, останній 
зобов’язаний за власний рахунок 
відновити об’єкт та передати його 
орендодавцеві. 

2. Орендар повертає орендодав-
цеві орендований об’єкт паливно-
енергетичного комплексу разом з 
усіма поліпшеннями такого об’єкта, 
здійсненими за час його оренди, 
незалежно від суми нарахованих 
а мортиза ційни х ві дра х у ва нь за 
час оренди. При цьому орендар має 
право залишити за собою поліп-
шення орендованого об’єкта, здій-
снені за рахунок власних коштів, 
якщо вони можуть бути відокрем-
лені від такого об’єкта, не заподі-
юючи йому шкоди. 

Інші поліпшення, здійснені за 
рахунок власних коштів орендаря, 
залишаються у власності орендо-
давця. 

Не підлягають залишенню за 
орендарем поліпшення, здійснені 
ним за ра хунок амортизаційних 
відрахувань, нарахованих на орен-
дований об’єкт. 

3. Про повернення об’єкта па-
ливно-енергетичного комплексу 
представниками орендодавця та 
орендаря складається акт прийман-
ня-передачі. 

Розділ III 
ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕСІЇ ОБ’ЄКТІВ 

ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО 
КОМПЛЕКСУ 

Стаття 16. Особливості концесії 
об’єктів паливно-енергетичного 
комплексу 

1. Концесіонер зобов’язаний ви-
робляти та/або надавати у визначе-
ному концесійним договором обсязі 
та належної якості відповідні про-
дукцію та/або послуги з використан-
ням переданого в концесію об’єкта 
паливно-енергетичного комплексу. 

2 .  Концес іонер не має п ра ва 
передавати повністю або частково 
третім особам свої майнові права, 
що визначені концесійним догово-
ром або стосуються переданого йому 
в концесію об’єкта. Концесіонер має 
право на договірній основі залучати 
до виконання спеціальних робіт на 
переданому в концесію об’єкті тре-
тіх осіб. 

«Умови договору, що укладається з переможцем 
конкурсу, не повинні відрізнятися від тих 
умов конкурсної пропозиції, які стали 
підставою для визнання його переможцем».
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3. У разі коли концесійним дого-
вором передбачено виключне право 
концесіонера на створення (будівни-
цтво) та/або управління (експлуата-
цію) об’єктом паливно-енергетичного 
комплексу, таке право не може бути 
передано третім особам концесієдав-
цем без згоди концесіонера або кон-
цесіонером без згоди концесієдавця. 

4. Поточний ремонт передано-
го в концесію об’єкта концесіонер 
зобов’язаний проводити за власний 
рахунок. Капітальний ремонт пере-
даного в концесію об’єкта концесіонер 
проводить у визначені концесійним 
договором строки за рахунок аморти-
заційних відрахувань. 

5. У концесіонера не виникає за-
гального правонаступництва згідно 
з правами та зобов’язаннями підпри-
ємства, цілісний майновий комплекс 
якого передається у концесію. Умови 
та порядок передачі концесіонеру прав 
та зобов’язань підприємства, цілісний 
майновий комплекс якого передається 
у концесію, можуть бути встановлені 
умовами концесійного конкурсу. 

У разі коли всі активи та зобов’язання 
підприємства, цілісний майновий комп-
лекс якого передається у концесію, 
передано на баланс концесіонеру, таке 
підприємство підлягає припиненню 
шляхом ліквідації. 

6. Концесійні платежі вносяться 
концесіонером у розмірі, визначеному 
сторонами у концесійному договорі. 
Концесійні платежі вносяться у безго-
тівковій формі в розмірі та строк, визна-
чені концесійним договором. 

7. Концесійні платежі встановлюють-
ся у фіксованому розмірі з урахуванням 
вартості переданого в концесію об’єкта 
за результатами його оцінки, проведеної 
у порядку, визначеному законодавством 
про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність. 

Фіксований розмір концесійних пла-
тежів підлягає індексації відповідно до 
законодавства. 

8. Договір концесії у випадках, визна-
чених статтею 12 Закону України «Про 
концесії», може передбачати, крім дота-
цій і компенсацій, надання концесіонеру 
пільг щодо сплати концесійних плате-
жів (сплати їх у зменшеному розмірі чи 
звільнення від сплати) та інших пільг. 

9. Контроль за виконанням концесіо-
нером умов договору концесії здійснює 
уповноважений орган управління. 

10. Земельні ділянки, які необхід-
ні для розміщення та експлуатації 
об’єктів, переданих у концесію, нада-
ються концесіонеру поза конкурсом 
шляхом укладення договорів оренди 
земельної ділянки з концесіонером. 

Стаття 17. Строк дії договору 
концесії об’єктів паливно-
енергетичного комплексу, 
підстави для його дострокового 
припинення 

1. Строк дії договору концесії об’єкта 
паливно-енергетичного комплексу 
визначається сторонами і не може бути 
менше 10 та більше 50 років. 

2. Договір концесії об’єкта паливно-
енергетичного комплексу вважається 
укладеним з дня його реєстрації упов-
новаженим органом управління. 

3. Об’єкт паливно-енергетичного 
комплексу, що передається в концесію, 
повинен бути переданий концесіонеру 
протягом шести місяців з дня укла-
дення договору. Про передачу об’єкта 
в концесію представниками концесіє-
давця та концесіонера складається акт 
приймання-передачі. 

4. Дія договору концесії об’єкта 
паливно-енергетичного комплексу до-
строково припиняється у разі: 

знищення зазначеного об’єкта — з 
моменту встановлення факту такого 
знищення; 

ліквідації юридичної особи — кон-
цесіонера; 

припинення підприємницької ді-
яльності концесіонером; 

систематичного невиконання або 
грубого порушення концесіонером 
умов концесійного договору, не-
одержання концесіонером протягом 
12 місяців з дня укладення договору 
концесії необхідних дозвільних доку-
ментів на провадження господарської 
діяльності, а також в інших випадках, 
передбачених законом, — за рішен-
ням суду; 

взаємної згоди сторін. 
5. Припинення дії концесійного 

договору не звільняє сторони від вико-
нання зобов’язань за договором, що на 
момент його припинення залишилися 
невиконаними. Зобов’язання щодо ви-
робництва та/або надання відповідних 
товарів та послуг в установленому до-
говором обсязі та належної якості кон-
цесіонер несе до повернення об’єкта 
концесії концесієдавцю. 

6. З метою забезпечення вироб-
ництва та/або надання відповідних 
товарів та послуг у встановленому 
договором обсязі та належної якості 
концесієдавець має право вимагати 
відстрочення припинення дії конце-
сійного договору на строк до трьох 
місяців, крім випадків припинення 
договору внаслідок знищення переда-
ного в концесію об’єкта. 

Стаття 18. Порядок повернення 
об’єктів паливно-енергетичного 
комплексу у разі припинення дії 
концесійного договору 

1. У разі припинення дії концесійно-
го договору (крім випадків припинення 
дії договору внаслідок знищення об’єкта 
концесії) концесіонер повертає конце-
сієдавцеві відповідний об’єкт палив-
но-енергетичного комплексу разом з 
усіма поліпшеннями такого об’єкта, 
проведеними за час дії договору кон-

цесії, незалежно від суми нарахованих 
амортизаційних відрахувань за цей 
час. Об’єкт підлягає поверненню кон-
цесієдавцю протягом 30 календарних 
днів з дня припинення дії договору. 

2. У разі припинення дії дого-
вору концесії внаслідок знищення 
об’єкта концесії, що був застрахований 
на користь концесіонера, останній 
зобов’язаний за власний рахунок від-
новити об’єкт та передати його конце-
сієдавцеві. 

3. Про повернення об’єкта паливно-
енергетичного комплексу, що перебуває 
у державній власності, представниками 
концесієдавця та концесіонера склада-
ється акт приймання-передачі. 

Розділ IV 
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ 

ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності через 
60 днів з дня його опублікування. 

2. Відносини, що виникли з догово-
рів оренди чи концесії, укладених до 
набрання чинності цим Законом, регу-
люються законодавством, що діяло до 
набрання чинності цим Законом, якщо 
інше не встановлено договором. 

Дія цього Закону, крім положень 
статті 4 та частини сьомої статті 12 та 
пунктів 3, 4 розділу IV «Прикінцеві та 
перехідні положення» цього Закону, не 
поширюється на правовідносини щодо 
оренди, концесії об’єктів паливно-енер-
гетичного комплексу, які виникли до 
набрання чинності цим Законом, або 
рішення щодо включення яких до пере-
ліку об’єктів права державної власності, 
які можуть надаватися в концесію, при-
йнято Кабінетом Міністрів України до 
набрання чинності цим Законом. 

3. Орендарі чи концесіонери об’єктів 
паливно-енергетичного комплексу 
мають право брати участь у процедурі 
погашення заборгованості підприємств 
паливно-енергетичного комплексу від-
повідно до Закону України «Про заходи, 
спрямовані на забезпечення сталого 
функціонування підприємств паливно-
енергетичного комплексу». 

Центральний орган виконавчої 
влади, до повноважень якого нале-
жить прийняття рішення про участь у 
процедурі погашення заборгованості 
підприємств паливно-енергетично-
го комплексу відповідно до Закону 
України «Про заходи, спрямовані на 
забезпечення сталого функціонуван-
ня підприємств паливно-енергетич-
ного комплексу», у разі відповідного 
звернення орендаря чи концесіонера 
зобов’язаний включити підприємство 
до відповідного переліку. 

4. Внести зміни до таких законодав-
чих актів України: 

1) статтю 16 Кодексу України про 
надра доповнити частинами восьмою 
та дев’ятою такого змісту: 

«Надання спеціальних дозволів на 
користування надрами суб’єкту гос-
подарювання, який отримав цілісний 
майновий комплекс державного вуг-
ледобувного підприємства в оренду 
чи концесію, здійснюється шляхом 
переоформлення спеціальних дозволів 
на користування надрами, виданих 
вугледобувному підприємству дер-
жавного сектору економіки, цілісний 
майновий комплекс якого передано в 
оренду чи концесію, на ім’я суб’єкта 
господарювання, який отримав ціліс-
ний майновий комплекс такого вуг-
ледобувного підприємства в оренду 
чи концесію, на строк дії такого спе-
ціального дозволу та без проведення 
конкурсу (аукціону). 

Під час оренди чи концесії цілісно-
го майнового комплексу державного 
вугледобувного підприємства на період 
отримання орендарем чи концесіонером 
спеціального дозволу на користування 
надрами та гірничого відводу орендар 
чи концесіонер здійснює видобуток 
вугілля та (або) лігніту (бурого вугілля) 
на об’єкті, переданому в оренду чи кон-
цесію, на підставі чинного спеціального 
дозволу на користування надрами та гір-
ничого відводу державного вугледобув-
ного підприємства, цілісний майновий 
комплекс якого передано в оренду чи 
концесію, але не більше 12 місяців з дня 
укладення договору оренди чи концесії»; 

2) частину другу статті 134 Земель-
ного кодексу України після абзацу два-
дцять другого доповнити новим абза-
цом такого змісту: 

«передачі в оренду, концесію майно-
вих комплексів або нерухомого майна, 
розташованого на земельних ділянках 
державної, комунальної власності». 

У зв’язку з цим абзац двадцять третій 
вважати абзацом двадцять четвертим; 

3) статтю 1 Закону України «Про 
оренду державного та комунального 
майна» доповнити частиною сьомою 
такого змісту: 

«7. Відносини оренди об’єктів па-
ливно-енергетичного комплексу, що 
перебувають у державній власності, 
регулюються цим Законом з ураху-
ванням особливостей, передбачених 
Законом України «Про особливості 
оренди чи концесії об’єктів паливно-
енергетичного комплексу, що перебу-
вають у державній власності»; 

4) абзац п’ятий частини другої 
статті 3 Закону України «Про конце-
сії» доповнити словами «видобуван-
ня кам’яного вугілля, лігніту (бурого 
вугілля), його переробка у порядку, 
визначеному Законом України «Про 
особливості оренди чи концесії об’єктів 
паливно-енергетичного комплексу, що 
перебувають у державній власності». �

Президент України 
В.ЯНУКОВИЧ 

м.Київ, 
8 липня 2011 року 
№3687-VI 

ВИТРАТИ

Комерція 
без прибутку.
Збитковість операції не може бути 
підставою для визначення діяльності 
як негосподарської

розглянувши у порядку письмового 
провадження за наявними матеріа-
лами справу за позовом дочірнього 
підприємства «Пілснер Україна» (да-
лі — Підприємство) до Сквирської 
міжрайонної державної податкової 
інспекції Київської області (далі — Ін-
спекція) про скасування податкового 
повідомлення-рішення, за заявою Під-
приємства про перегляд постанови 
Вищого адміністративного суду від 
2.12.2010, 

ВСТАНОВИВ: 

У березні 2007 року Підприємство 
звернулося до суду з позовом, в якому 
просило визнати недійсним податкове 
повідомлення-рішення Інспекції від 
15.01.2007 №*, яким визначено податко-
ве зобов’язання з податку на прибуток 
підприємств у сумі 46832 грн. (у тому 
числі 34958 грн. основного платежу та 
11874 грн. штрафних санкцій). 

На обгрунтування позову Підпри-
ємство посилалося на те, що висновок 
Інспекції про порушення пп.5.5.1 п.5.5 
ст.5 закону від 28.12.94 №334/94-ВР 
«Про оподаткування прибутку під-

приємств» (далі — закон №334/94-ВР) 
у зв’язку з включенням до складу вало-
вих витрат процентів за користування 
кредитними коштами, що використо-
вувались у господарських операціях, 
за якими не отримано прибутку, є 
протиправним. 

Судами встановлено, що ДПІ у 
Сквирському районі Київської області 
(правонаступником якої є Сквирська 
міжрайонна державна податкова ін-
спекція Київської області) в період з 
20.11.2006 до 12.12.2006 було проведено 
планову комплексну документальну 
перевірку фінансово-господарської ді-
яльності з питань дотримання Підпри-
ємством вимог податкового та валютно-
го законодавства за період з 1.01.2005 до 
1.07.2006, за результатами якої був скла-
дений акт перевірки від 26.12.2006 №**. 

У ході цієї перевірки було виявлено, 
зокрема, факт включення Підприєм-
ством до валових витрат підприєм-
ства відсотків за користування креди-
том, одержаним ним за договором від 
22.08.2005 №*** про надання кредитної 
лінії, укладеним з АКБ «Райффайзен-
банк Україна». 

Кошти, отримані Підприємством 
від АКБ «Райффайзенбанк Україна» 
за вищезазначеним договором із ці-
льовим призначенням на поповнення 
обігових коштів, були перераховані 
нерезидентам на придбання товарів, 
у тому числі продуктів харчування, 
з метою їх подальшого продажу на 
території України й отримання при-
бутку, а відповідні відсотки за наданий 
кредит на підставі положень закону 
№334/94-ВР були зараховані Підпри-
ємством до валових витрат звітного 
періоду. 

Однак контрагенти Підприємства 
не виконали своїх зобов’язань та по-
вернули передплачені кошти. 

Інспекцією зроблено висновок про 
фактичне використання одержаних у 
кредит коштів не в межах господар-
ської діяльності Підприємства та за 
результатами перевірки прийнято 
оскаржуване податкове повідомлен-
ня-рішення. 

Господарський суд Київської об-
ласті постановою від 15.06.2007, зали-
шеною без змін ухвалою Київського 
апеляційного адміністративного суду 

від 16.09.2008, позов задовольнив. 
Задовольняючи позовні вимоги, 

суд першої інстанції, з висновком 
якого погодився і суд апеляційної ін-
станції, виходив із того, що Підприєм-
ство правомірно включило до складу 
валових витрат підприємства витрати 
на оплату відсотків за користування 
кредитними коштами, тому посилан-
ня Інспекції на порушення Підпри-
ємством положень закону №334/94-ВР 
та непов’язаність операції отримання 
кредиту з господарською діяльністю є 
необгрунтованими та не відповідають 
даним бухгалтерського та податкового 
обліку Підприємства. 

Вищий адміністративний суд по-
становою від 2.12.2010 рішення попе-
редніх судів скасував, у задоволенні 
позову відмовив. 

При цьому суд касаційної інстанції 
послався на те, що за змістом п.1.32 ст.1 
та пп.5.5.1 п.5.5 ст.5 закону №334/94-ВР 
обов’язковою умовою віднесення ви-
трат підприємства на сплату відсотків 
за користування кредитом до складу 
валових витрат є зв’язок цих витрат з 
господарською діяльністю платника. 
Необхідною ж умовою ведення госпо-

дарської діяльності є здійснення гос-
подарських операцій (як прибуткових, 
так і збиткових), тобто дій або подій, 
які викликають зміни в структурі ак-
тивів та зобов’язань, власному капіталі 
підприємства. 

Скасовуючи рішення судів першої 
та апеляційної інстанцій, касаційний 
суд виходив із того, що в даному ви-
падку відсутній факт вчинення гос-
подарських операцій Підприємством 
з використанням кредитних коштів, 
оскільки у зв’язку з розірванням укла-
дених з нерезидентами договорів ку-
півлі-продажу товару кредитні кошти 
були повернуті Підприємству та не 
відбулося жодних змін у майновому 
стані платника, що є визначальною 
ознакою господарської операції. 

У заяві про перегляд постанови 
суду касаційної інстанції ВС з під-
стави, передбаченої п.1 ч.1 ст.237 КАС, 
Підприємство просить скасувати по-
станову ВАС від 2.12.2010 та направити 
справу на новий розгляд до суду каса-
ційної інстанції. 

Заява про перегляд оскаржуваної 
постанови ВАС підлягає задоволенню 
з таких підстав. 

Вищий адміністративний суд, до-
пускаючи цю справу до провадження 
ВС, виходив із того, що в доданій до за-
яви Підприємства ухвалі цього ж суду 
від 13.07.2006 по-іншому, ніж у справі, 
що розглядається, застосовано пп.5.5.1 
п.5.5 ст.5 закону №334/94-ВР. 

Аналіз наведених судових рішень 
суду касаційної інстанції дає підста-
ви вважати, що ним було неоднаково 
застосовано одні й ті самі норми ма-
теріального права у подібних право-
відносинах. 

Вищий адміністративний суд ухва-
лою від 13.07.2006 залишив без змін 
судові рішення судів першої та апе-
ляційної інстанцій, ухвалені у справі 
за позовом ТОВ «Добродій» до ДПІ у 
Шевченківському районі м.Києва про 
визнання недійсним податкового по-
відомлення-рішення. 

У цій справі Господарським су-
дом м.Києва ухвалено рішення від 
2.06.2005 про задоволення позову. 

Суди при вирішенні спору дійшли 
висновку про правомірність відне-
сення товариством відсотків за корис-

тування банківськими кредитами до 
складу валових витрат виробництва 
та обігу з огляду на використання 
кредитів у власній господарській ді-
яльності, що передбачено пп.5.5.1 п.5.5 
ст.5 закону №334/94-ВР. При цьому 
суди посилалися на те, що укладання 
позивачем договорів купівлі-продажу 
(контрактів), навіть при їх наступному 
розірванні, свідчить про спрямова-
ність діяльності на отримання доходу, 
яка визначає останню як господарську. 
Однак господарська операція, спрямо-
вана на отримання доходу, не завжди 
може мати позитивний економічний 
ефект, що є нормальним процесом 
здійснення господарської діяльності. 

Статтею 42 Господарського кодексу 
визначено, що підприємництво — це 
самостійна, ініціативна, систематична, 
на власний ризик господарська діяль-
ність, що здійснюється суб’єктами гос-
подарювання (підприємцями) з метою 
досягнення економічних і соціальних 
результатів та одержання прибутку. 

Зі  зміст у пп.1.32 ст.1 за кон у 
№334/94-ВР вбачається, що господар-
ська діяльність — це будь-яка діяль-
ність особи, направлена на отримання 
доходу в грошовій, матеріальній або 
нематеріальній формах, якщо безпосе-
редня участь такої особи в організації 
такої діяльності є регулярною, постій-
ною та суттєвою. 

Крім того, пп.5.5.1 п.5.5 ст.5 закону 
№334/94-ВР передбачено, що до скла-
ду валових витрат належать будь-які 
витрати, пов’язані з виплатою або 
нарахуванням процентів за боргови-
ми зобов’язаннями (у тому числі за 
будь-якими кредитами, депозитами) 
протягом звітного періоду, якщо такі 
виплати або нарахування здійснюють-
ся у зв’язку з веденням господарської 
діяльності платника податку. 

У справі, яка розглядається, судами 
встановлено, що Підприємство при 
укладенні договору купівлі-продажу 
з нерезидентом мало на меті отри-
мання прибутку і здійснювало свою 
діяльність у відповідності з визначе-
ними цілями, однак його діяльність 
не дала очікуваного результату з не-
залежних від Підприємства причин, 
що спростовує висновки Інспекції про 
здійснення Підприємством негоспо-
дарської діяльності, тобто такої, що не 
передбачає мети отримання прибутку. 
Збитковість господарської діяльності 
не може бути підставою для визначен-

ня такої діяльності як негосподарської. 
Неотримання підприємством доходу 
від окремої господарської операції не 
свідчить про те, що така операція не 
пов’язана з господарською діяльністю 
Підприємства, оскільки при здійснен-
ні господарських операцій існує зви-
чайний комерційний ризик не отрима-
ти дохід від конкретної операції. 

Таким чином, Підприємство об-
грунтовано включило до складу ва-
лових витрат суму відсотків за корис-
тування кредитними коштами. Такі 
дії відповідають приписам пп.5.5.1 
п.5.5 ст.5 закону №334/94-ВР. Рішення 
судів першої та другої інстанцій є за-
конними. 

Водночас Вищий адміністративний 
суд неправильно застосував (розтлу-
мачив) норми матеріального права та 
безпідставно скасував судові рішення 
суду першої та апеляційної інстанцій, 
вважаючи, що Підприємство проти-
правно включило кошти до складу ва-
лових витрат підприємства на оплату 
відсотків за користування кредитни-
ми коштами, оскільки із розірванням 
укладених з нерезидентами договорів 
купівлі-продажу товару та повернен-
ням коштів Підприємству не відбулись 
будь-які зміни у його майновому стані, 
а тому й відсутній факт здійснення 
господарської операції. Внаслідок чого 
суд неправильно зробив висновок, що 
Підприємству правомірно було до-
нараховано податкове зобов’язання з 
податку на прибуток підприємства за 
оскаржуваним податковим повідом-
ленням-рішенням. 

Ураховуючи наведене, рішення ка-
саційного суду підлягає скасуванню, а 
справа — направленню на новий роз-
гляд до цього ж суду. 

Керуючись стст.241—244 КАС, Вер-
ховний Суд 

ПОСТАНОВИВ: 

Заяву дочірнього підприємства 
«Пілснер Україна» задовольнити. 

Постанову ВАС від 2.12.2010 ска-
сувати, справу направити на новий 
розгляд до суду касаційної інстанції. 

Постанова Верховного Суду є остаточ-
ною і оскарженню не підлягає, крім ви-
падку, встановленого п.2 ч.1 ст.237 КАС. �

 � Верховний Суд України
Іменем України 
Постанова

28 лютого 2011 року   м.Київ 

Верховний Суд України у складі: 

головуючого — Гусака М.Б., 

суддів: Балюка М.І., Барбари В.П., Берднік І.С., Вус С.М., Глоса Л.Ф., 
Гошовської Т.В., Григор’євої Л.І., Гриціва М.І., Гуля В.С., Ємця А.А., 
Жайворонок Т.Є., Заголдного В.В., Канигіної Г.В., Кліменко М.Р., 
Ковтюк Є.І., Колесника П.І., Короткевича М.Є., Коротких О.А., Косарєва В.І., 
Кривенди О.В., Кривенка В.В., Кузьменко О.Т., Луспеника Д.Д., 
Лященко Н.П., Маринченка В.Л., Онопенка В.В., Охрімчук Л.І., 
Панталієнка П.В., Патрюка М.В., Пивовара В.Ф., Пилипчука П.П., 
Потильчака О.І., Пошви Б.М., Прокопенка О.Б., Редьки А.І., 
Романюка Я.М., Сеніна Ю.Л., Скотаря А.М., Таран Т.С., Терлецького О.О., 
Тітова Ю.Г., Шаповалової О.А., Шицького І.Б., Школярова В.Ф., Яреми А.Г., 

Неотримання доходу від окремої операції не свідчить 
про те, що така операція не пов’язана з господарською 
діяльністю, оскільки існує звичайний комерційний 
ризик не отримати дохід від конкретної операції.
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