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АКТУАЛЬНА ПОДІЯ
Президент підписав Закон
щодо удосконалення процедури реабілітації жертв репресій
тоталітарного режиму 1917-1991 років

П

резидент Петро Порошенко підписав
Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України
щодо удосконалення процедури реабілітації
жертв репресій комуністичного тоталітарного
режиму 1917-1991 років».
Закон значною мірою заповнює правові
прогалини, які мали місце у законодавстві, та
поліпшить ситуацію із реалізацією колишніми
політв’язнями і репресованими їхніх законних прав.
Зокрема, оновлено термінологію Закону
України «Про реабілітацію жертв політичних
репресій на Україні», вводиться категорія

потерпілих від репресій – родичів людини, яка
була репресована комуністичним режимом.
Унормована оновлена процедура реабілітації,
що максимально враховуватиме усі обставини
здійснення репресії проти конкретної особи.
При цьому розгляд документів передбачає не
тільки участь представників органів влади,
а й об’єднань громадян, що опікуються
відповідною тематикою (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://
www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisavzakon-shodo-udoskonalennya-procedurireab-47218). – 2018. – 2.05).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
О. Кривецький, голов. ред. НЮБ НБУВ

Захист суддів як гарантія верховенства права

П

ринцип незалежності суддів та їх недоторканості є важливою гарантією
самостійності судової влади, а також
обов’язковою умовою судового захисту прав
людини й основних свобод. Суддя повинен
вирішувати питання в судовій справі та приймати судові рішення за обставин, що виключають будь-який сторонній вплив на нього.
Сьогодні судді постійно зазнають тиску ззовні
і вимушені спиратися значною мірою на свою
внутрішню незалежність і доброчинність.
Посягання на життя законників, поширення
неправдивої інформації, проблеми в організації роботи служби охорони і суддів-спікерів,
захист прав суддею і загрози щодо незалежності правосуддя стали основною темою форуму
«Незалежність суддів як передумова функціонування самостійної судової влади і гарантія
верховенства права. Сучасні виклики», що
відбувся нещодавно у Києві за сприяння Все-

української асоціації адміністративних суддів.
Міжнародні стандарти судочинства
закріплено в багатьох документах. Всі вони
передбачають незалежність суддів, а саме,
що судді є вільними та зобов’язані приймати
безсторонні, неупереджені рішення згідно
з власною оцінкою фактів і знанням права
без будь-яких обмежень, впливів, спонукань,
примусів, загроз або втручання з будь-яких
причин. Такі самі стандарти передбачено і
в українському законодавстві: в Конституції
та ст. 48 закону «Про судоустрій і статус
суддів». «Судова влада має бути фінансово й
адміністративно незалежною, судді мають
бути захищені. Якщо вони не є захищеними
та незалежними – вся правова система
опиняється під загрозою. І таку країну не
можна назвати демократичною», – наголосила
генеральний секретар Європейської асоціації
адміністративних суддів Е. Целлер.
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Проте в Україні гучні заяви та чорний
піар використовують як інструмент тиску на
суддю. Фізично і психологічно, стверджують
законники, на них тиснуть через Інтернет.
Так, громадські активісти, які приходять на
засідання, не завжди дотримуються правил
поведінки, або навіть очікують на суддів
біля їхніх будинків. Це вже виходить за
межі професійної діяльності. Водночас суди
належним чином не охороняються: лише кожне
п’яте приміщення має цілодобову охорону.
Досі не працює Служба судової охорони, яку,
до того ж, не віднесено до силових структур.
Судді часто не наважуються подавати скарги в
рамках Цивільного кодексу, адже побоюються
обурливих публікацій. І без того кожен факт
біографії судді не тільки висвітлюється, а ще
й інтерпретується автором статті на власний
розсуд.
Звичайно, подібні проблеми з незалежністю
мають й інші країни, наприклад, Туреччина
та Польща. Доволі низький рейтинг довіри
до судової влади, за даними Всеукраїнської
асоціації адміністративних суддів, в Австрії
(11 %). Високий авторитет людина у мантії
має хіба що в країнах з багатовіковою історією
права та традицією поваги до закону – Великій
Британії та Сполучених Штатах.
Змінити ситуацію на краще сподіваються у
ВААС. Свої пропозиції її представники виклали
у зверненні до делегатів XV зї’їзду суддів.
Вони закликають якнайшвидше розробити і
прийняти закон про Службу судової охорони
(ССО) та внести відповідні зміни до інших
законів, аби охоронці мали право зупиняти
порушників порядку та виводити їх із зали
засідань. Також вважають за доцільне визначити
функції судді-спікера, аби він міг роз’яснити
рішення для широкого кола читачів, дати
оперативний коментар, фахово спростувати
неправдиву інформацію. Так суддя-спікер може
взяти на себе тягар захисту суддів і одночасно
підвищити довіру громадськості до суду.
На думку учасників форуму, від коментарів
і гучних промов мають утримуватися,
насамперед, чиновники та депутати усіх рівнів.
Утім, доки на державному рівні не запанує
нетерпимість до критики суддів, навряд чи
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варто сподіватися, що посадовці та політики
зрозуміють: зневіра суспільства у Феміді
швидко призводять до зневіри у владі.
І. Желтобрюх, суддя Верховного Суду:
«Способи неправомірного впливу на суддів
стають всебільш вигадливими. Я стикалася
із ситуаціями, коли для відводу судді, котрий
не виноситиме рішення, на яке розраховує
певна сторона, остання вдається до ганебних
дій: збирає інформацію, надсилає погрози на
мобільний телефон, заявляє, що скаржитиметься
у всі інстанції. Тож суддя відчуває, що матиме
через це купу неприємностей. І ким же він має
бути, щоб розглядати таку справу? Напевне,
камікадзе».
Я. Шестопалова, суддя-спікер Ірпінського
міського суду Київської області: «Під час
швидкого реагування виникло питання: як
повинен суддя-спікер координувати свої дії з
прес-секретарем, якщо вони не підзвітні одне
одному? Прес-секретар пише матеріал, суддяспікер коригує, але потрібно ще узгодити все з
головою суду або суддею, якого це стосується.
А час іде, і повідомлення-дискредитація
продовжує поширюватись у мережі. Тож ми
стикнулися з тим, що статус є, але повноваження
не прописано».
Н. Блажівська, віце-президент Всеукраїнської
асоціації адміністративних суддів: «Сучасні
ЗМІ, з одного боку, є джерелом швидкого
отримання інформації, а з іншого – джерелом
швидкого поширення інформації про суддів.
І суддя, який не є активним у соцмережах,
позбавлений можливості себе захищати. Можу
впевнено сказати, що в усіх цивілізованих
країнах суддям на рівні кодексів суддівської
етики заборонено публікувати свої думки в
соцмережах.
В Україні інша ситуація: якщо ти не активний
– не можеш відстояти право на незалежність
суду. Адже можливість бути почутим формує
уявлення громадськості про суд».
«На жаль, в Україні сьогодні тиск на суддів
став нормою, – говорить суддя Київського
апеляційного адміністративного суду, член
Всеукраїнської асоціації адміністративних
судів, кандидат в члени ВСП О. Епель. –
Захоплення судів, вибухи гранат, погроми зал
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засідань, підпалення шин під будівлями судів
і навіть захоплення заручників… Безкарність
таких дій породжує вседозволеність». За
даними Реєстру повідомлень суддів про
втручання у їх діяльність, що ведеться Вищою
радою правосуддя, у 2017 р. було зафіксовано
330 фактів втручання. За цього 87 з них – це
повідомлення про дії з боку органів державної
влади, 19 – з боку народних депутатів України
і 227 повідомлень – про втручання в процес
з боку громадян та громадських об’єднань.
Усе це свідчить про демонстрацію відкритої
неповаги до суду і неприпустимий тиск на
суддів. Як за цього забезпечити реальну
незалежність судової влади? Сьогодні судді
здійснюють правосуддя за надскладних умов,
адже незалежність судової гілки влади є
головною засадою правової системи країни в
цілому. Стандарти незалежного суду визначені
в багатьох міжнародних документах. Так,
можна згадати Рекомендацію СМ/Rec (2010)
12 Комітету Міністрів Ради Європи державамчленам щодо суддів, Європейську Хартію про
статус суддів, Бангалорські принципи поведінки
суддів. Та й ст. 126 Конституції України гарантує
судді незалежність і недоторканність під час
здійснення правосуддя, особисту безпеку, а
також прямо забороняє вплив на суддю у будьякий спосіб. Водночас, на практиці ми бачимо
зворотне.
Наприкінці минулого року Вища рада
правосуддя затвердила Положення про Службу
судової охорони, але права та обов’язки ССО й
досі не врегульовано на законодавчому рівні.
Так, у розділі VI Положення про цю службу
передбачено право працівників на затримання
правопорушників, застосування до порушників
заходів фізичного впливу, спеціальних засобів
і зброї. Однак, за словами судді О. Епель, такі
повноваження за законом нині мають виключно
правоохоронні органи, а Службу судової
охорони на сьогодні до них не віднесено, і тому
вона не може ефективно виконувати захист
учасників судового процесу! Тому учасники
форуму суддів вбачають єдиний вихід, із
ситуації, що склалася, – розробити і прийняти
спеціальний Закон про Службу судової
охорони, який регулюватиме її правовий статус,

як правоохоронного органу, з відповідними
повноваженнями, та внести відповідні зміни
до Закону «Про державний захист працівників
суду і правоохоронних органів».
Однак, вважають судді, одними лише
змінами до законів проблеми не вирішуються.
Так, суддя з Київщини І. Пивоваров
переконаний: «Потрібно виходити з окремої
статистики вчинених злочинів та випадків
посягань на життя, здоров’я та майно суддів.
Тоді можна буде аналізувати ситуацію в цілому
і шукати ефективні заходи реагування. З іншого
боку, вочевидь, що незаконний вплив на суд
не обмежується лише фізичним тиском». У
соціальних мережах, зазначає суддя, можна
знайти багато непрофесійних коментарів
рішень суду, автори яких часто-густо навіть їх
і не читали. «На жаль, сьогодні коментатори
судових рішень не несуть жодної за це
відповідальності, що безпідставно занижує
довіру до суду. А це – ще одна форма тиску
на суддів!», – зазначає І. Пивоваров. Тому,
сьогодні найголовнішим завданням, що стоїть
перед судовою системою України є відновлення
довіри до судової влади, а також забезпечення
незалежності та недоторканності суддів під час
здійснення правосуддя та їх особистої безпеки.
Водночас, міністр внутрішніх справ
А. Аваков запропонував припинити охорону
судів силами Національної поліції та
Національної гвардії, внаслідок рішення
Шевченківського райсуду Києва випустити
на свободу людину, яка завдала охоронцеві
вогнепального поранення біля суду під час
засідання щодо запобіжного заходу одеському
мерові Г. Труханову. На думку Авакова, суд
"по суті схвалив стрілянину в поліцейського,
вважаючи це нетяжким злочином". «Відповідно
до ст.160 закону про судоустрій і статус суддів,
відповідна охорона судів має здійснюватися
створеною спеціальною службою судової
охорони. – говорить він. – Буду вносити
на розгляд проект постанови Кабміну про
припинення функцій охорони судових установ
з боку Нацполіції та Нацгвардії, якщо судді не
здатні належним чином покарати злочинців,
які посягають на життя представників мого
відомства».
5

Аналітичний ракурс

І дійсно, сьогодні достатньо проблемним
залишається питання забезпечення повноцінної
незалежності судової влади України у форматі,
що існує у більшості держав Європи. З одного
боку, є факти неправомірного втручання
сторонніх осіб у професійну діяльність суддів з
метою схилити їх у буд-який спосіб до прийняття
бажаного для цих осіб рішення, а з іншого –
прийняття суддями завідомо неправомірних
рішень, вироків, ухвал, тобто фактично,
продовження протизаконної діяльності,
розпочатої сторонніми зацікавленими особами.
Вочевидь, у разі відсутності державного
врегулювання цієї проблеми, повноцінна
інтеграція України до національних
європейських структур є неможливою. Слід
зазначити, що стан вітчизняної судової системи
(зокрема, дотримання принципу незалежності

суддів), уже давно перейшов у розряд проблем,
які особливо турбують українське суспільство.
Необхідність виправлення цієї проблемної
ситуації ні в кого не викликає сумнівів, однак
усі вжиті заходи, у тому числі й щодо вирішення
відповідних завдань судової реформи, поки
що відчутно не вплинули на забезпечення
реальної незалежності суддів. Учасники форуму
переконані, що задля того, аби механізми
реформування судової системи стали дієвими,
потрібно ретельно оцінити ефективність нових
правових норм, які стосуються діяльності суддів
та органів суддівського самоврядування, та
законодавчо забезпечити їх незалежність, а саме
розробити і прийняти закон про Службу судової
охорони та внести відповідні зміни до інших
законів. Це має відновити довіру до судової влади
у суспільства та стати гарантією її недоторканості.

І. Беззуб, мол. наук. співроб. НЮБ НБУВ

Проблеми та перспективи
створення Національного бюро фінансової безпеки в Україні

Н

ормальні умови для розвитку економіки
створюються низкою факторів, серед
яких не останню роль відіграє питання
захисту бізнесу від свавілля органів державного
контролю та правоохоронних органів.
У суспільстві давно назріла потреба заміни
моделі роботи наших правоохоронних органів,
які займаються боротьбою з економічними
злочинами. На цьому наголошували не лише
представники бізнесу, а й урядовці.
Але і неможливо уявити цивілізовану
державу без чітких правил ведення бізнесу, що
полягають у необхідності виконання розумних,
зрозумілих та справедливих законодавчих та
нормативно-правових актів, а не у наближеності
до певних кіл влади та можливості домовитися
з конкретними чиновниками.
Як свідчить практика, ефективно протидіяти
загрозам фінансовій безпеці держави можливо
лише за умови сталого функціонування системи
своєчасного виявлення та усунення системних
загроз у сфері публічних фінансів, запобігання
їх виникненню в майбутньому.
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До чинної системи органів протидії
загрозам фінансовій безпеці держави входять
Національна поліція України, Служба безпеки
України, податкова міліція, Прокуратура,
Національне антикорупційне бюро України,
Державна служба фінансового моніторингу
України, Державна аудиторська служба
України, Рахункова палата.
Проте, незважаючи на значну розгалуженість
таких органів, їх робота є дуже неефективною,
що зумовлено насамперед: низьким рівнем
функціональної взаємодії між контролюючими
та правоохоронними органами, відсутністю
єдиної інформаційної системи державних
органів, конкуруванням між правоохоронними
органами та високим рівнем стороннього
впливу на такі органи; застарілими методами
протидії кримінальним загрозам у сфері
публічних фінансів, що застосовуються у
роботі правоохоронних органів, а також
недосконалістю методики збирання, обробки та
аналізу інформації; відсутністю уніфікованих із
зарубіжними правоохоронними інституціями
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методів виявлення та розслідування
фінансових злочинів, скоєних із використанням
можливостей транснаціональних злочинних
фінансових схем.
Тому, для впровадження дієвої реформи
у сфері протидії кримінальним загрозам у
сфері фінансової безпеки в Україні назріла
необхідність створити єдиний правоохоронний
орган, завданням якого буде виявлення та
усунення системних загроз у сфері публічних
фінансів, запобігання їх виникненню в
майбутньому. Цей орган має стати єдиним
аналітичним центром концентрації та аналізу
інформації про стан фінансової системи
держави, що збирається держаними органами
та органами самоврядування, а головне –
створити підґрунтя для переходу державних
контролюючих органів від наглядово-каральної
до профілактично-сервісної моделі роботи.
Позбутися втручання правоохоронних
органів в бізнес-середовище через створення
нового органу з фінансових розслідувань –
ідея, яка обговорюється майже два роки. Новий
орган має замінити податкову міліцію, яка з
1 січня 2017 р. виявилася фактично поза
законом: депутати помилково виключили з
Податкового кодексу положення про податкову
міліцію.
У березні 2017 р. уряд схвалив законопроект
про створення замість податкової міліції нового
органу – Служби фінансових розслідувань
(СФР). Однак, законопроект про СФР не
знайшов підтримки ні на рівні парламенту, ні
Президента, ні силових відомств.
У грудні 2017 р. Президент П. Порошенко
доручив голові парламентського Комітету
з питань податкової та митної політики
Н. Южаніній реформувати податкову міліцію.
На початку березня 2018 р. вона опублікувала
законопроект, яким запропонувала створити
Національне бюро фінансової безпеки –
альтернативу СФР, із спецстатусом, підзвітний
Президенту та парламенту.
Як наголосила Н. Южаніна, в Україні має бути
створений єдиний, незалежний та віддалений
від виконавчої влади орган, який буде займатися
економічними злочинами. Таким органом буде
Національне бюро фінансової безпеки, який

замінить три правоохоронні органи, які зараз
мають право розслідувати фінансові злочини.
Він має будувати всі кримінальні розслідування
на новій моделі, яка застосовується у Європі та
Америці.
Новостворений орган, переконаний
Президент, буде «інтелектуальним центром,
робота якого базуватиметься на використанні
сучасних ризик-орієнтованих методів
кримінального аналізу».
Слід зазначити, створювати інноваційний
підхід для роботи нового органу допомагали
міжнародні партнери, враховуючи власний
позитивний і негативний досвід. Йдеться
про правоохоронні органи Литви і Румунії,
оскільки саме вони мають найбільш вдалий
досвід. Хоч і не швидко, але порівняно з
іншими країнами вони досягли успіху за п’ятьдесять років. Тому саме до них звернулися за
допомогою, консультаціями й навіть аналізом
законопроекту.
Як альтернативний до законопроекту
Н. Южаніної в Раді з’явився проект закону
про Національне бюро фінансової безпеки
№ 8157-1 групи народних депутатів на чолі з
А. Журжієм з фракції «Самопоміч», який багато
в чому повторює концепцію міністра фінансів
О. Данилюка про СФР.
Ще один альтернативний законопроект
зареєстровано народним депутатом від
«Самопомочі» Т. Остріковою – № 8157-2
«Про правові засади організації і діяльності
фінансової поліції».
Наразі всі зареєстровані законопроекти
передбачають створення в Україні нового
єдиного органу з протидії економічним
злочинам, який став би альтернативою
податковій міліції, органу, який зможе
перебрати на себе повноваження щодо
розкриття фінансових злочинів від інших
правоохоронних органів. Однак, лише один з
них має в основі концепцію, яка принципово
відрізняється від існуючої роботи податкової
міліції.
Так, проект закону «Про Національне бюро
фінансової безпеки України» № 8157 пропонує
створити в Україні правоохоронний орган
абсолютно нового формату, за яким робота
7
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органу буде скерована аналітикою, так само як
діяльність відповідних правоохоронних органів
в країнах ЄС та ОБСЄ.
Це стане можливим завдяки запровадженню
нової для України сучасної моделі
правоохоронної діяльності ILP (Intelligence Led
Policing). Застосування низкою країн ЄС ILPмоделі дозволило забезпечити більш ефективне
й результативне управління національними
правоохоронними органами цих країн. Модель
ILP ставить кримінальний аналіз в центр
правоохоронної діяльності та прискорює
прийняття рішень в більшій мірі, ніж інші сучасні
моделі поліцейської діяльності. Головна мета
ILP-моделі – надати державі інструменти для
підвищення професіоналізму правоохоронних
органів, якості та ефективності їх діяльності,
оптимізації використання наявних ресурсів,
що сприятиме суспільній довірі та ефективній
протидії загрозам фінансовій безпеці держави.
В ILP-моделі основна увага приділяється
систематичному збиранню та оцінюванню
інформації за допомогою чітко прописаного
аналітичного процесу, в результаті якого дані
перетворюються на стратегічні та робочі
аналітичні продукти, що підкріплюють
фактичними даними процес прийняття
обґрунтованих управлінських рішень.
Відтак діяльність Бюро базуватиметься
на використанні власних інформаційних
ресурсів, даних і відомостей з передбачених
законопроектом джерел та оцінці великих
масивів даних.
Аналітичні процедури є безконтактними, без
втручання в діяльність бізнесу. Вони спрямовані
на виявлення негативних тенденцій та
злочинних схем у сфері наповнення державного
бюджету – при сплаті податків і зборів, а також
у сфері витрачання бюджетних коштів – при
розподілі та використанні державних грошей.
З ухваленням нового законопроекту
розпочати кримінальне провадження до повної
процедури адміністративного та судового
оскарження рішення податкового органу
стане неможливим. І навіть узгоджена сума
донарахованих податківцями податків, якщо
вона після перевірки вчасно буде сплачена
платником, не зможе бути використана у якості
8

підстави для кримінального переслідування
такого підприємця.
Отже, увагу нового органу буде
сконцентровано виключно на системних, а
головне, дійсно умисних правопорушеннях.
Крім того, системне вивчення природи
зловживань та порушень надасть аналітикам
НБФБ змогу виявляти так звані «законодавчі
шпарини», у тому числі неоднозначність
норм законодавства, економічне підґрунтя та
юридичні умови, що дозволяють або навіть
спонукають підприємців ухилятися від сплати
податків або брати участь у побудові схем.
Саме
виявлення,
локалізація
та
унеможливлення негативних економічних
явищ та тенденцій є головним завданням Бюро.
Це дозволить створити умови для виведення
економіки з тіні без зайвого втручання в
роботу сумлінних платників, зменшити тиск на
бізнес та ефективно протидіяти організованим
злочинним групам.
Зважаючи на те, що НБФБ матиме в
підслідності злочини пов’язані із витрачанням
бюджетних коштів, задля запобігання конфлікту
інтересів, Бюро не може бути підпорядкованим
жодному з органів виконавчої влади, які є
розпорядниками таких коштів. Йдеться про
міністерства, відомства та Кабінет Міністрів в
цілому.
Крім цього, Україна є парламентськопрезидентською республікою, а згідно із
Конституцією до повноважень Верховної
Ради належить функція здійснення контролю
за діяльністю Кабінету Міністрів, а до
повноважень Президента – забезпечення
національної безпеки. Саме тому законопроект
визначає підзвітність НБФБ за Президентом та
Радою.
Кадровий відбір працівників Нацбюро
фінансової безпеки здійснюватиметься
на основі конкурсу, в ході якого здобувачі
проходитимуть співбесіду, а також складатимуть
кваліфікаційний іспит.
Після включення кандидатів до кадрового
резерву та проходження спеціальної перевірки,
передбаченої Законом України «Про протидію
корупції», кандидати направлятимуться в
тренінговий центр НБФБ, щоб за зручною
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формою (денною, вечірньою, або дистанційно)
пройти спеціальну підготовку під наглядом
досвідчених тренерів – фахівців з Литви,
Румунії та інших європейських країн. Після
навчання претенденти повинні скласти
випускний іспит, що включатиме тестування
та практичне завдання. Вважатиметься,
що кандидат успішно пройшов спеціальну
підготовку, якщо він отримає не менше 70 %
від максимально можливої оцінки.
Загалом, за бажання кожен, хто відповідає
визначеним законопроектом вимогам до
кандидатів на посади в НБФБ, зможе на
загальних підставах претендувати на такі
посади, якщо доведе свої професійні здібності
та що є гідним цієї роботи.
За такої системи немає необхідності у
запровадженні будь-яких квот або заборон на
працевлаштування колишніх працівників нині
діючих правоохоронних органів.
Директор НБФБ призначатиметься
та звільнятиметься відповідним указом
Президента. Обрання ж кандидата на цю посаду
здійснюватиметься спеціальною Конкурсною
комісією, створеною на паритетній основі «3/3/3»
– по три уповноважені особи від Верховної Ради,
Президента та Кабінету Міністрів.
Директор НБФБ призначатиметься на
посаду строком на 5 років, але не більш ніж
на 2 строки поспіль. Звільнення директора
Бюро здійснюватиметься на підставах, чітко
визначених в законопроекті, в тому числі,
у разі, якщо роботу НБФБ Верховна Рада
або Президент визнають незадовільною.
Таке рішення може бути ухвалене виключно
після представлення директором щорічного
публічного звіту про результати роботи НБФБ
за минулий рік.
До підслідності НБФБ будуть віднесені
розслідування всіх економічних злочинів у
сфері публічних фінансів. Це означає, що
правоохоронні органи, до підслідності яких
ці питання належать сьогодні – підрозділи
Нацполіції, СБУ, ГПУ, МВС – залишаться без
повноважень провадити розслідування злочинів
з бюджетними коштами (несплата податків,
розкрадання або нецільове використання
бюджетних коштів та інше).

Контроль діяльності НБФБ здійснюватимуть
комітети Верховної Ради, до відання яких
належать питання законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності та питання
податкової та митної політики.
Так само це може робити громадськість
через Ради громадського контролю, створені
при центральному апараті та при кожному
територіальному органі НБФБ.
Щонайменше, раз на рік комітети
проводитимуть відкриті для громадськості
слухання на тему діяльності Бюро, в ході яких
обговорюватимуть результативність виконання
завдань Бюро, додержання ним законодавства,
прав і свобод осіб.
Нагляд за додержанням НБФБ законів під час
проведення оперативно-розшукової діяльності
і досудового розслідування здійснюватиме
Генеральний прокурор безпосередньо та через
уповноважених ним прокурорів.
Втім, бізнес поки не поділяє впевненості, що
запропонована Н. Южаніною модель відповідає
формату «дружньої до компаній аналітичної
служби». Критики НБФБ називають його
потенційно «новою СБУ» при Президенті.
Критики законодавчої ініціативи заявляють,
що, в разі ухвалення закону, тиск може
тільки збільшитися, як і вплив Президента на
економічну сферу.
Оскільки, сфера повноважень Національного
бюро з фінансових розслідувань у
законопроекті чітко не окреслена, орган може
стати інструментом розправи як із незручними
компаніями, так і громадянами, вважає експерт
Реанімаційного пакету реформ, менеджер State
watch В. Петраковський. На його думку, статус,
місія та завдання НБФБ яскраво свідчать, що
бюро буде працювати за зразком «економічних»
підрозділів СБУ, і може бути гірше навіть, ніж
економічний блок Служби безпеки, Нацполіції
та податкової разом взятих.
В свою чергу політолог О. Якубін зауважив,
якщо НБФБ таки буде створено, то це буде
такий собі «монструозний» орган, адже він
матиме набагато більші повноваження, аніж
податкова поліція. Він звернув увагу на те, що
Бюро дублює частину функцій тих органів,
які вже створені в Україні і займаються
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фінансовими злочинами. Адже, зауважив
експерт, у законопроекті не передбачається
ліквідація економічних відділів існуючих
органів. Тому після створення НБФБ може
спостерігатися боротьба між ними, зазначив
експерт О. Якубін.
Ще одна яскрава новинка проекту закону
– «урізання» повноважень Національного
антикорупційного бюро України. До
Кримінального кодексу України внесуть
зміни, які обмежать НАБУ в розслідуванні
корупційних злочинів високопосадовців та
шахрайства з відшкодуванням податку на
додану вартість.
За словами радника міністра фінансів
С. Коваленка, бюро можуть використати
як клон НАБУ, щоб покривати масштабну
високопосадову корупцію в економічній сфері.
На його думку, фактично Нацбюро фінбезпеки
забере левову частку проваджень НАБУ по
розслідуванню розкрадань державних коштів
та шахрайства при відшкодуванні ПДВ.
Більше того, проект пропонує наділити
НБФБ повноваженнями з автоматизованого
збору величезного масиву найрізноманітнішої
інформації про фізичних та юридичних осіб.
Згідно з проектом закону, НБФБ отримає
доступ не лише до всієї фінансової, податкової
та майнової інформації про підприємства, а
й до персональних відомостей – інформацію
з реєстру виборців та міграційних реєстрів,
даних про сертифікати електронних цифрових
підписів та кредитних історій.
Уся зібрана інформація, включаючи архівну
та отриману в ході оперативно-розшукової
діяльності, буде становити інформаційний
фонд НБФБ. Бюро не тільки оперуватиме
нею на власний розсуд, але й зможе робити
на її основі аналітичні продукти, замовити які
можуть будь-які державні органи.
Крім того, на думку голови Європейської
партії України М. Катеринчука, Президент
хоче за допомогою нового органу взяти під
контроль усіх учасників виборчого процесу.
Маючи в своїх руках усі важелі фінансового
тиску, зробити це зовсім неважко.
Також побоювання висловлюють і ділові
кола. Зокрема, представники Європейської
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Бізнес Асоціації стурбовані тим, наскільки
буде захищено від зазіхань нових контролюючих
органів їхню персональну інформацію та
відомості про фінансові операції. За словами
виконавчого директора ЄБА А. Дерев’янко, цей
законопроект дає повноваження співробітникам
НБФБ на власний розсуд збирати інформацію про
фінансові операції та особисті дані будь-якого
платника податків. На її думку, окремі норми
проекту можуть суперечити Закону «Про захист
персональних даних» та Конвенції про захист
осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою
персональних даних. До того ж, законопроект
передбачає, що НБФБ забезпечує збір і
накопичення зразків ДНК, а це вимагає наявності
в штаті працівників відповідної кваліфікації.
Крім того, ЄБА пропонує скасувати військові
звання у працівників НБФБ, щоб гарантувати
недопущення старих міліцейських кадрів у
нову структуру. Для бізнесу головне, щоб НБФБ
не стало ще одним мілітаризованим органом з
необмеженими повноваженнями.
На думку експертів ЄБА, необхідно також
чітко визначити процедуру передавання в
НБФБ незавершених справ, які перебувають
у структурних підрозділах СБУ, Нацполіції та
податкової міліції, та встановити конкретні
терміни, щоб уникнути затяжного перехідного
періоду, коли паралельно на підприємців будуть
тиснути СБУ, податкова міліція, Нацполіція і
НБФБ.
Як позитивний момент А. Дерев’янко
відзначила передбачені у законопроекті
зміни до ст. 212 Кримінального кодексу про
те, що кримінальне провадження може бути
порушене лише після несплати узгоджених сум
податкових зобов’язань.
Законопроект № 8157 «Про Національне
бюро фінансової безпеки України», є політично
заангажованим і не захистить бізнес від
силового тиску з боку правоохоронних органів,
вважає Т. Острікова. На думку політика,
законопроект не відповідає заявленій цілі за
основними критеріями. Зокрема, НБФБ не буде
єдиним органом у своєму роді, оскільки йому
не будуть віддані функції СБУ з оперативнорозшукової роботи в сфері економіки і
правоохоронні функції поліції і прокуратури.
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Тому незалежно від структурного
підпорядкування органу Президенту або
Кабміну, або МВС (як до речі є в Литві, чий
досвід переймали автори законопроекту
про Бюро) всі процедури, а саме: порядок
конкурсного добору та призначення і звільнення
керівника, відбір працівників, робота цього
органу, підзвітність, прозорість та незалежність
його від політичного впливу та тиску на роботу
органу з боку політиків чи органів державної
влади мають бути прописані таким чином, щоб
орган був дійсно незалежним.
Передбачається, що це бюро буде напряму
підконтрольне Президенту України. Це
суперечить не лише вимогам МВФ, а й нормам
Конституції України, в якій не передбачено
функцій, якими Н. Южаніна збирається
наділити Президента.
Експерт податкової групи Реанімаційного
пакету реформ В. Черкашин вважає, що такий
інститут, хоча і буде віддалений від урядовців,
насправді буде підзвітним Президенту й
існуватиме виключно за власними правилами.
Утім, у Міністерстві фінансів запевняють,
подібні органи в інших розвинених країнах
не мають такого прямого підпорядкування
Президенту. Радник міністра фінансів
С. Коваленко звертає увагу, що, наприклад,
фінансова гвардія Італії підпорядковується
Мінфіну Італії, який, однак, не може вказувати
їм, що робити. С. Коваленко також наводить
приклад Франції, де Міністерство внутрішніх
справ взагалі має окремий департамент
податкової поліції. Він підпорядкований
міністру, але його повноваження щодо органу
обмежені і урядовець не може віддавати
наказів про розслідування якоїсь справи.
Тобто, фактично при прямій підпорядкованості
податкова поліція там діє абсолютно самостійно
та автономно, наголошує радник.
Національне бюро фінансової безпеки,
яке створюють в Україні, не може бути
підконтрольне Президенту. Таку заяву зробили
посли G7 і глава представництва Європейського
Союзу в Україні Х. Мінґареллі.
Зокрема, посли направили Прем’єр-міністру,
спікеру парламенту, голові Адміністрації
Президента і главам профільних комітетів

Верховної Ради листа з застереженням щодо
створення Національного бюро фінансової
безпеки. Зокрема, в листі вказується, що
можливо, слід передбачити механізми
парламентського і міністерського нагляду.
Разом з тим, наголошує партнер юридичної
компанії ILF О.Харитонов, законопроект,
прописуючи підзвітність Верховній Раді
та підконтрольність напряму Президенту
і надаючи Бюро досить широкий спектр
повноважень, не передбачає механізмів
стримувань і противаг, як для інших
правоохоронних структур. У більшості країн
світу у правоохоронних органів існує система
стримувань і противаг, аби вони не отримували
надто багато неконтрольованих повноважень.
Існує вона і в українській правоохоронній
системі. А от НБФБ створюється як цілковито
незалежне від інших державних інституцій.
Серед механізмів контролю – лише «система
підрозділів власної безпеки», яка займатиметься
можливими правопорушеннями у діяльності
працівників Бюро.
Також, до мінусів законопроекту можна
віднести відсутність чітко врегульованої
відповідальності працівників НБФБ у разі
порушення ними обов’язків та протиправного
використання інформації, що їм стала відома
при виконанні завдань.
Міністерство фінансів вважає, що
законопроект № 8157 потребує суттєвого
доопрацювання, тому висунув 18 критичних
зауважень. Зокрема, Мінфін пропонує
доповнити законопроект статтею з
визначенням основних термінів (наприклад,
у структурі НБФБ передбачається створення
кримінальної розвідки, хоча в законодавстві
немає такого терміна, також в законі не
пояснили що таке аналітично-інформаційний
документ); закріпити в документі статус НБФБ
як центрального органу виконавчої влади,
діяльність бюро повинна координуватися
Кабміном оскільки у НБФБ є всі атрибути
держоргану виконавчої влади; бюро з фінансової
безпеки розслідуватиме тільки ті злочини, які
не належать до підслідності НАБУ – на суму до
500 прожиткових мінімумів. На думку Мінфіна,
надання директору Бюро доступу до всієї
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секретної інформації, навіть держтаємниці всіх
ступенів секретності, може привести до витоку
інформації і загрожуватиме нацбезпеці. Мінфін
звертає увагу на забюрократизованість роботи
керівних органів НБФБ, в першу чергу колегії.
Відповідно до проекту закону, нечітко виписані
статус і повноваження підрозділів оперативнорозшукового забезпечення, кримінальної
розвідки і розшуку активів.
В Мінфіні переконані – нове бюро стане
нічим іншим, як хорошим інструментом для
тиску не лише на бізнес, але й на інші органи
влади.
Слід зазначити, що на думку експертів,
закладені у проекті механізми громадського
контролю найбільш слабкі з-поміж тих, що
діють в інших органах правопорядку, НАБУ
чи Державному бюро розслідувань. Зокрема,
на цьому наголошує співголова комітету з
розвитку підприємництва Спілки українських
підприємців (СУП) А. Єрашов.
Підтримуючи в цілому ідею оптимізації
системи кримінальної юстиції у сфері протидії
економічній злочинності, частина бізнесу
готові підтримати законопроект за умови, що
текст документу, прийнятий в цілому, буде
враховувати всі зауваження та пропозиції бізнесу.
Так, послідовним прихильником необхідності
реформування правоохоронних структур, що
опікуються попередженням та боротьбою зі
злочинністю у сфері публічних фінансів, є
Федерація роботодавців України. Зокрема,
у Федерації зауважують, що законопроект
не містить положень, які б передбачали
ліквідацію підрозділів з протидії економічним
злочинам в СБУ, Національній поліції України
та ліквідацію податкової міліції. Також
роботодавці не можуть погодитись із цілою
низкою запропонованих змін до Кримінального
та Кримінального процесуального кодексів
України, а також Кодексу України про
адміністративні правопорушення, які можуть
стати інструментом тиску на бізнес, який й
без того потерпає від безпідставних втручань з
боку силових структур.
Учасники Української Ради Бізнесу як
об’єднання асоціацій із широким спектром
представництва галузей економіки з великим
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піднесенням сприйняли новину щодо розробки
стратегічно важливого проекту закону «Про
Національне Бюро Фінансової Безпеки
України», який стане остаточним етапом
ліквідації податкової міліції. УРБ розраховує,
що створення НБФБ стане реально відчутним
для бізнес-середовища маркером проведення
реформ в державі.
Але, вивчивши запропонований проект
закону, УРБ звертає увагу на відсутність в ньому
засад, суттєвих для його ефективної роботи.
Зокрема, кадрові питання – забезпечення
прозорості процедури відбору кадрів;
забезпечення прозорості відбору кандидатів
на посаду керівника НБФБ; призначення та
звільнення керівника НБФБ; ефективного
механізму самоочищення від старих каральних
практик переслідування бізнесу та інші.
А його прийняття до моменту вирішення
зазначених проблемних питань є передчасним,
бо не призведе до очікуваного від нього
позитивного ефекту.
Бізнес-омбудсмен України А. Шемета
також впевнений, що для України дуже
важливе запровадження органу фінансових
розслідувань, що може знизити кількість
зловживань та тиск на бізнес. Він заявив,
що також готує зміни до законопроекту про
Нацбюро фінбезпеки – стосовно формату
служби, порядку відбору співробітників,
можливості застосовувати фізичну силу та змін
до Кримінального кодексу тощо.
За словами виконавчого директора СУП
К. Глазкової, і у підприємців є пропозиції до
законопроекту. Зокрема, бізнес хоче бачити в
новому проекті чіткі критерії (KPI – ключові
показники ефективності), за якими можна
визнати роботу керівника НБФБ задовільною
або незадовільною. Незадовільна оцінка може
призвести до його звільнення.
Новелою законопроекту є так звана ILPмодель як основа для досудового розслідування
НБФБ. Сама по собі модель Intelligence
Led Policing є моделлю здорового глузду,
оскільки зобов’язує правоохоронні органи
перш ніж вдаватися до активних дій, детально
проаналізувати всі наявні дані. Проте відповіді
на логічне запитання, що ж це таке, в проекті
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Закону немає. Немає його і в інших місцях
українського законодавства.
Також, всі три проекти законів в сфері
фінансової безпеки, внесені в Раду в березні
і квітні 2018 р., зачіпають законні права
операторів і провайдерів телекомунікацій і
намагаються нав’язати їм виконання непомірних
фінансових зобов’язань без компенсації витрат
з державного бюджету, та суперечать чинному
законодавству України, йдеться у зверненні
Інтернет Асоціації України до голів шести
профільних комітетів Верховної Ради.
Оцінюючи внесення до ВР законопроекту
про створення Національного бюро фінансової
безпеки, голова Спілки підприємців малих,
середніх і приватизованих підприємств
В. Биковець зауважив, що проблема не в
додаткових актах, законах чи ще чомусь, а
в тому, що владою не виконується те, що
вже прописано давно. Фінансовий експерт
та радник президента Асоціації українських
банків О. Кущ вважає, що головна проблема
– в законодавчих ініціативах реформ. Адже,
позитивні моделі, які непогано працюють в
різних країнах, не адаптують під українські
реалії, а намагаються штучно впровадити
в корупційну систему, намагаючись під
західними приховати свої інтереси, реалізувати
власні цілі, запевняє експерт.
Отже, ситуація, яка склалася з розслідуванням
фінансових злочинів, вимагає швидкого і
ефективного вирішення, яке задовольнило б
вимоги експертного співтовариства і бізнесу.
Оцінюючи зареєстрований у Верховній
Раді законопроект про Національне бюро
фінансової безпеки України, який, на думку
авторів, покликаний ліквідувати податкову
міліцію і покласти край пресингу бізнесу з боку
правоохоронних органів, політики, експерти,
представники бізнес кіл зазначили цілий ряд
недоліків даної ініціативи.

У майбутньому законі повинна бути
реалізована
концепція
принципово
нового органу з новими кадрами, єдиного
відомства, уповноваженого розслідувати
фінансові злочини, діяльність якого дійсно
буде спрямована на захист прав держави
та приватного бізнесу, а не на збільшення
особистого статку певних осіб. Тому має
відбутися відкрите і конструктивне обговорення
за участю авторів всіх законопроектів, а
також експертів і представників бізнесу, щоб
отримати якісний консолідований документ,
який врахує думки різних депутатських груп,
Кабінету Міністрів, бізнесу та громадянського
суспільств, та не допустить посилення тиску на
український бізнес (Стаття підготовлена з
використанням інформації таких джерел:
офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://www.rada.gov.ua); офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://
www.president.gov.ua); Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua); офіційний сайт
Ніни Южаніної (http://yuzhanina.in.ua); сайт
Федерації роботодавців України (http://fru.ua/
ua/); сайт Української Ради бізнесу (http://www.
urb.org.ua); сайт Vse.Media (http://vse.media);
сайт Радіо Свобода (http://www.radiosvoboda.
org); інформаційно – правовий портал сайт
Поради юриста (https://porady.org.ua); «Лівий
берег» (https://ukr.lb.ua); сайт «Україна Молода»
(http://www.umoloda.kiev.ua); сайт «Економічна
правда» (https://www.epravda.com.ua); Західна
інформаційна корпорація (http://zik.ua); «Слово і
Діло» (http://www.slovoidilo.ua); сайт Юридичної
фірми ILF (http://www.ilf-ua.com/uk/); суспільнополітичний портал Depo.ua (https://www.depo.
ua); незалежний розслідувальницький проект
Слідство.Інфо (https://www.slidstvo.info); сайт
телеканала 112 Украина (https://ua.112.ua); сайт
Internetua (http://internetua.com); газета Сегодня
(http://ukr.segodnya.ua).
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С. Закірова, канд. істор. наук, доцент, старш. наук. співроб. НЮБ НБУВ

PayPal в Україні: питання залишається відкритим

Н

а кожному етапі розвитку суспільства
існують явища, які забезпечують його
функціонування. Натомість є речі, які
попри певні якісні і кількісні зміни, не просто
важливі, вони навіть «правлять» суспільством.
До таких речей, безумовно, варто віднести
гроші. В сучасних умовах глобалізації, інформатизації та комп’ютеризації усіх сфер економічного та суспільного життя системи
електронних платежів і електронних грошей
є не просто прикметою часу, а відповіддю на
нагальні потреби розвитку.
Сучасні українські реалії у цьому сегменті
грошово-фінансової політики мають дві
протилежні тенденції. З одного боку, українці
активно користуються електронними грошима
і системами електронних платежів як у
вітчизняному, так і у міжнародному просторах, а
з другого боку, держава створює певні обмеження
для вільного користування нашими громадянами
системами міжнародних грошових розрахунків.
Час від часу проблема повноцінного
запровадження в Україні систем міжнародних
електронних платежів загострюється, що
викликає суттєвий розголос у громадському
середовищі. Саме такий резонанс викликали
чергові повідомлення щодо впровадження
міжнародного сервісу електронних платежів
PayPal в українську економіку.
Певним чином актуалізувала новини про
PayPal в Україні зустріч блогерів із Президентом
України П. Порошенком. 9 березня 2018 р. на
заході були присутні вісімнадцять громадських
активістів, серед яких радник президента,
помічник голови МОУ Ю. Бірюков, О. Нойнец,
І. Бігдан, В. Трегубов, Г. Корогодський,
Б. Карпенко, П. Духлій, Д. Ярова, Р. Доник,
В. Пузанов та інші. Глава держави на закритій
зустірі розповів про своє бачення ключових
реформ і проблем у країні. Український блогер
В. Трегубов на своїй сторінці у Facebook
зазначив, що Президент висловився за платіжну
систему PayPal в Україні, але дав зрозуміти, що
вона не є пріоритетним завданням.
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Натомість інший учасник вказаної зустрічі
П. Духлій закликав Президента України
активізувати зусилля у цьому напрямку. На
власній сторінці у Facebook він зазначив,
що керівництво європейського офісу
компанії РayРal, незважаючи на переговори з
Національним банком України і ініціативною
групою PayPal for Ukraine Initiative, яку він
представляє, відмовляється від практичних
кроків, які б вели до початку своєї діяльності
в Україні. На думку П. Духлія, впродовж усіх
попередніх років саме НБУ був головним
противником приходу PayPal в Україну. Відтак
відомий блогер та фрілансер України звернувся
до Президента із проханням використати свій
політичний статус та вплив для подолання
спротиву НБУ і допомоги ініціативній групі
у започаткуванні переговорів на рівні вищої
керівної ланки американського офісу компанії
PayPal та представників американського
істеблішменту.
Додатковим приводом для поширення серед
громадськості новин про розгортання вказаного
сервісу електронних платежів на нашому ринку
стало повідомлення компанії PayPal, яке було
розіслане наприкінці березня, про те, що з
10 травня 2018 р. зміниться політика сервісу
щодо деяких юридичних угод. Користувачі
PayPal звернули увагу, що у таблиці надсилання
і прийому міжнародних платежів серед країн,
які можуть виступити одержувачами, з’явилася
Україна. Утім, як наголошують експерти,
радість українських споживачів послуг PayPal
виявилася марною.
Редакція українського інтернет-журналу
AIN.UA, присвяченого IT-бізнесу, стартапам та
підприємництву, на свій запит до генерального
менеджера PayPal у регіоні Північна та
Центральна Європа М. Комаровського отримала
дипломатичний варіант відповіді: «Ми цінуємо
ваш інтерес до PayPal, але нам нема чого
оголосити в Україні на найближче майбутнє».
Більш конкретно висловився з цього приводу
один із кураторів ініціативи PayPal for Ukraine
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Initiative І. Кенігштейн. За його словами,
керівництво сервісу електронних платежів
нічого не планує щодо України. І. Кенігштейн
припустив, що навряд чи М. Комаровський
став би приховати будь-які ініціативи компанії
щодо запуску вхідних платежів до України.
Ситуація суттєво загострюється через те, що
громадяни України (фрілансери, працівники
ІТ-сфери, підприємці, культурні діячі
тощо), які постачають свою продукцію або
послуги за кордон, стикаються зі проблемою
отримання оплати, оскільки за українським
законодавством експортери-фізичні особи не
мають права отримувати валютну виручку з-за
кордону без відповідної ліцензії НБУ. Відтак
найбільш реальною можливістю завести
«свої» гроші в Україну є використання послуг
міжнародного сервісу електронних платежів
PayPal. Причому виглядає така операція не
зовсім прозоро, оскільки українці можуть через
систему PayPal сплачувати товари в інтернеті, а
не ввозити кошти в країну.
Компанію PayPal Inc. було створено у
1998 р. злиттям двох компаній Conﬁnity і X.com.
Confinity була заснована американськими
підприємцями П. Тілем і М. Левчіним.
Компанію X.com., яка надавала фінансові
послуги онлайн, створив всесвітньо відомий
підприємець І. Маск ще до того, як з’явилися
перший електромобіль Tesla Model X і була
запущена перша ракета SpaceX.
За інформацією сервісу з надання
інформаційних та інших видів послуг у
сфері електронної комерції та приватних
систем інтернет-платежів UKRCASH.COM.,
сьогодні електронна платіжна система PayPal
є безумовним лідером у галузі електронних
грошових переказів і жоден із конкурентів
навіть не наблизився до тієї кількості
користувачів та оббігу, якими він оперує.
Більше 90% інтернет-продавців у всьому
світі приймають оплату за свої товари тільки
за допомогою грошових переказів в PayPal.
Відомо, що у платіжній системі PayPal відкрито
понад 78 мільйонів рахунків користувачів, нею
користуються понад 230 мільйонів людей у
202 країнах світу. Рахунки користувачів в
системі PayPal застраховані компанією SafeWeb

Insurance від несанкціонованого зняття коштів
на суму 100 тис. доларів США. Грошові кошти
користувачів, введені до PayPal, зберігаються
на рахунках у банку Wells Fargo. Крім доларів
США, євро, фунтів стерлінгів, японських ієн,
китайських юанів і швейцарських франків
система підтримує також більше десятка
інших світових валют. Як зазначають фахівці,
систему PayPal істотно відрізняє від інших
електронних платіжних систем робота зі
справжніми грошима, а не «титульними
знаками». Крім того, особливістю системи
є те, що грошовий переказ PayPal можливий
на електронну поштову скриньку, на яку ще
не було зареєстровано рахунків. Після чого
або на цей e-mail буде зареєстрований новий
рахунок у PayPal, або кошти після закінчення
певного проміжку часу повертаються
відправнику.
Вперше про запуск PayPal на українському
ринку заговорили ще у 2011 р., коли компанія
помилково вказала Україну на офіційному сайті
у списку країн, де з осені повинна запрацювати
система. Потім у 2013 р. представники PayPal
підтвердили плани щодо локального запуску та
набору співробітників в Україні, але початок
роботи знову не відбувся.
Питання запровадження PayPal в
Україні у 2015 р. знову підняв підприємець
І. Кенігштейн, який як приватна особа звернувся
до компанії з проханням розповісти, що саме
заважає виходу системи на український ринок.
У відповіді сервісу електронних платежів
основною причиною було названо особливості
національного фінансового регулювання.
У тому ж 2015 р. прихильно поставився
до ідеї завести PayPal в Україну В. Рашкован,
який тоді був членом правління НБУ. До
ініціативи приєдналися експерти Deloitte і
Baker & McKenzie, її підтримала й Американська
торгова палата. НБУ зняв ряд обмежень для
роботи зарубежних платіжних систем. За
словами Я. Смолія, який на той час виконував
обов’язки Заступника Голови Національного
банку, НБУ прийняв ряд постанов, які мали
на меті, дійсно відкрити шлях міжнародним
системам інтернет-розрахунків на український
ринок.
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Було створено детальний план запровадження
PayPal, але він так і не запрацював, оскільки, як
зазначили фахівці, на той момент український
ринок був не цікавий американцям.
Свої вимоги щодо реєстрації іноземних
платіжних систем Національний банк України
як тоді, так і сьогодні пояснює необхідністю
контролю за всіма фінансовими операціями у
державі. Але, як зазначається на порталі новин
Інтернету та комп’ютерних технологій IToboz,
парадокс полягає в тому, що легально здійснювати
платежі за кордон українці можуть (тим самим
збільшуючи відтік валюти), а легально завозити
зароблену виручку – не можна.
Натомість частина фахівців і експертів
підтримують таку позицію НБУ і пояснюють
дії міжнародного сервісу електронних платежів
суто прагматичними власними інтересами.
Зокрема, президент Українського аналітичного
центру, керівник фінансового холдингу
О. Охрименко наголошує, що це загальноіснуюча
практика, коли у всіх країнах світу будь-яка платіжна
система, перш ніж зайти на ринок, проходить
реєстрацію. На його думку, для легально працюючої
компанії це не є проблемою. Як приклад він навів
найбільшу в світі платіжну систему VISA, яка без
проблем пройшла реєстрацію в Україні.
Отже, розмови про запровадження PayPal в
Україні ідуть давно, натомість реальністю вони
могли стати лише після законодавчого закріплення
можливості роботи платіжної системи в Україні.

Правовою спробою певною мірою легалізувати
PayPal в Україні фахівці вважають законопроект
№ 5361 «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо регулювання
переказу коштів», який було подано до Верховної
Ради ще 4 листопада 2016 р. Висновки Головного
науково-експертного управління Верховної Ради і
профільного комітету з питань фінансової політики
і банківської діяльності в цілому позитивно
оцінили документ, хоча і висловили зауваження
та пропозиції, особливо щодо необхідності
узгодження законопроекту із НБУ.
Як зазначено у пояснювальній записці до
законопроекту, на світовому платіжному ринку
динамічно розвиваються системи, які забезпечують
проведення платежів та розрахунків в мережі Інтернет
(такі, як PayPal, ApplePay, GoogleWallet тощо) з
використанням платіжних карток та електронних
грошей. Ініціатори законопроекту підкреслювали,
що перевагами таких систем є простота, зручність,
швидкість розрахунків та можливість здійснення
миттєвих транскордонних переказів. Запропоновані
законопроектом зміни мали за мету удосконалення
регулювання платіжних систем, упорядкування
діяльності небанківських фінансових установ на
ринку платіжних послуг України, надання право
небанківським фінансовим установам здійснювати
випуск електронних грошей, удосконалення порядку
здійснення оверсайту платіжних систем, приведення
національного кримінального законодавства до
вимог європейського законодавства.

KWWSVDQWLNRUFRPXDDUWLFOHV
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Враховуючи важливість запровадження
новітніх електронних платіжних систем в
Україні і надзвичайну актуальність таких дій
для наших громадян, українська громадскість
і експертне середовище активно включилися в
обговорення законопроекту.
Традиційно українське суспільство
розділилося на прихильників і критиків нового
законопроекту. Зокрема, як зазначив проектний
менеджер реформи дерегуляції Національної
ради реформ Д. Романович, напівлегальне
існування цілого сегменту фінансового ринку
значно обмежує інтеграцію українського ринку
IT і фрілансу до міжнародної системи трудових
взаємин. За його словами, забезпечення як
легалізації операцій, так і належного нагляду
за законністю операцій є необхідним.
Кроком вперед на цьому шляху, на думку
проектного менеджера EasyBusiness С. Петрова,
стане спрощення процедури реєстрації в
Україні для міжнародних платіжних систем.
На доцільність розширення можливості
ліцензії на переказ коштів без відкриття рахунків
для фінансових установ, а не обмежування всіх
електронними грошима, як це пропонується у
законопроекті, наголошував директор ТОВ
«Фінансова компанія МБК» В. Хаян.
Експерт із правових питань Програми USAID
«Лідерство в економічному управлінні містом»
А. Саварець відзначав, що даний законопроект
дозволить упорядкувати регулювання
платіжних систем на ринку платіжних послуг.
Визнаючи
безумовну
актуальність
законопроекту про зміни в системі електронних
платежів, представники громадськості й
експертного середовища виділяли і ряд зауважень
до документу. Так, експерти висловлювали
сумніви у запропонованих механізмах державного
регулювання. Експерт Комітету Інтернет Асоціації
України з питань електронної комерції Р. Троценко
наголосив, що революційний законопроект, який
покликаний покінчити з монополією банків щодо
електронних грошей, може бути перекреслений
окремими негативними моментами.
На думку партнера організації EasyBusiness
А. Єрашова, законопроектом створюються
певні можливості для маніпуляцій і зловживань
з боку фінансового регулятора.
18

Президент холдингу Internet Invest Group
О. Ольшанський підкреслив, що, хоча в цілому
законопроект є прогресивним, деякі його статті
можуть ускладнити роботу ринку. Наприклад,
нормами законопроекту вносяться такі
зміни до Кримінального кодексу, згідно яких
кримінальним злочином може вважатися як
крадіжка коштів зі кредитних карт, так і просто
користування електронним грошима.
Провідний юрист Офісу ефективного
регулювання Д. Малюська зазначив, що за
законопроектом платіжна система повинна
отримати ліцензію на діяльність із переказу
коштів, рішення про видачу якого покладається
на розсуд ліцензійного органу. Однак система
може працювати тільки після отримання
дозволу на проведення платіжних операцій,
що підтверджується реєстрацією в НБУ.
Тож таким чином відбувається дублювання
двох дозвільних процедур – ліцензування та
реєстрації діяльності платіжної системи. Юрист
Офісу ефективного регулювання визначив
ще один недолік законопроекту – безумовне і
нічим не обмежене право регулятора визнавати
будь-яку операцію послугою переказу грошей
або ж випуском чи використанням електронних
грошей.
Утім, як наголосив Д. Малюська, за
умови внесення поправок, які зроблять
текст законопроекту більш привабливим для
бізнесу і прозорим у використанні, документ
обов’язково необхідно приймати. Таку думку
поділяли більшість представників експертного
і громадського середовища.
Натомість, незважаючи на усі зазначені
переваги і потреби українського ринку,
20 червня 2017 р. Верховна Рада України
повністю відхилила законопроект попри
спроби спікера повернути документ авторам
на доопрацювання. Народні депутати готові
підтримати законопроект, але вони вважають,
що до прийняття закону спочатку має бути
створена відповідна інфраструктура і система
гарантій.
Позицію парламентарів поділяють і
деякі експерти. Так, за словами президента
Українського аналітичного центру, керівника
фінансового холдингу О. Охрименка:
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«Система PayPal орієнтована, в першу чергу,
на величезний американський та європейський
ринок. Потрібно розуміти, що сама система
існує виключно за рахунок оборотів: чим
більше клієнтів обслуговують, тим більше
дохід». Експерт вважає, що наш загальний
ринок замалий і слабкий, відтак сама компанія
PayPal не бачить у ньому потенціалу для себе.
Окрім того, О. Охрименко не поділяє думку про
значну потребу й українського ринку в PayPal.
«Наші споживачі роблять покупки в основному
у вітчизняних інтернет-магазинах. Покупки в
європейських інтернет-магазинах складають
всього 8%, а в американських менше 1% », –
уточнив О. Охрименко.
Разом з тим варто зазначити, що із системою
платежів PayPal можуть бути повязані не тільки
окремі споживачі-користувачі послуг, але й певні
колективні і муніципальні проекти. Зокрема, у
Харкові, за повідомленням Харківської міської
ради з 1 грудня 2017 р. запровадили оплату
проїзду в трамваях і тролейбусах за допомогою
єдиного електронного квитка Eticket. Як
повідомив директор компанії-інвестора
ТОВ «Фінансова компанія «Платіжний
центр» В. Стариченко, розраховуватися за
проїзд у міському електричному транспорті
можна картою будь-якого українського банку,
підключеної до електронної платіжної системи
«PayPal». Тож, такі ініціативи на рівні органів
місцевої влади і територіальних громад
могли б суттєво поширити український ринок
фінансованих послуг.
Аналіз ситуації на українському ринку
доводить, що висловлені фахівцями й
експертами аргументи «за» і «проти»
залишаються практично такими ж актуальними,
як і раніше. До сьогодні зазначені проблеми
не вирішені ані в законодавчому полі, ані у
практичній площині запровадження сервісу
електронних платежів.
Ще у 2016 р. В. Рашкован зазначив: «Під
PayPal ми розуміємо в принципі системи
інтернет-розрахунків, які в Україні мають
розвиватися. Я відстоюю не компанію
PayPal, а ідею галузі, в якій вона є сильним
лідером». Він виділив ряд причин, які мають
спонукати фінансового регулятора боротися

за повноцінний прихід PayPal в Україну.
По-перше, це ідея cashless economy, відповідно
до якої має бути зменшений відсоток готівкових
операцій в українській економіці. По-друге, це
суттєво покращило б конкурентну ситуацію в
українській фінансовій сфері. По-третє, PayPal
стимулюватиме розвиток малого і середнього
бізнесу. Крім того, на думку В. Рашкована,
PayPal – інноваційна компанія, а НБУ вважає
необхідним розвиток фінансового сектору в
цьому напрямі. Важливим аргументом для
запровадження повноцінної роботи зазначеного
сервісу електронних платежів є те, що від
розвитку бізнесу в Україні загалом виграє
держава і громадяни, які отримають збільшену
частину податків.
То що ж із зазначеного змінилося? Тільки
дата на календарі.
Вчергове про високу надійність і
перспективність PayPal говорить керуючий
партнер Capital Times Investment Company
і партнер Asadel Capital (Kazakhstan, UAE)
Е. Найман. За його словами, ринкова
капіталізація PayPal складає 94 млрд.
доларів США, її бізнез сконцентровано на
50% у США і 50% в Європі. За останній рік
акції компанії виросли на 75%. За словами
експерта, сильними сторони компанії є робота
в різних юридичних зонах і краще управління
ризиком, що призводить до менших втрат від
шахрайства. Відомий економіст наголошує:
«У PayPal кращий Rate of Loss (рівень втрат)
транзакцій за рахунок сильної авторизації
користувачів». На думку Е. Наймана, PayPal
поки ще не захопив весь світовий ринок лише
тому, що у компанії поки більш висока комісія
(1,5–3%), ніж у традиційних платіжних систем
(Visa, MC) саме через високий рівень захисту.
Однак у НБУ повідомили, що сьогодні
не володіють жодною інформацією про
повноцінний запуск PayPal в Україні, оскільки
компанія не зверталася до відомства з цього
приводу. У той же час у Нацбанку підкреслили,
що не бачать перешкод з боку держави
для повноцінної роботи PayPal або іншої
міжнародної системи інтернет-розрахунків. За
даними НБУ, які наводить український інтернетжурнал AIN.UA, у березні 2018 р. відбулася
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зустріч з представниками парламентського
Комітету з питань фінансової політики та
банківської діяльності, на якій обговорювалися
необхідні зміни в існуючих законах, що
регулюють платіжний ринок. НБУ очікує, що
незабаром відповідні законодавчі зміни будуть
винесені на розгляд парламентаріїв. Також НБУ
працює над запровадженням європейських
стандартів регулювання платіжного ринку та
імплементації норм євро-директив.
Отже, всі, від кого в Україні залежить
прийняття ефективних рішень – Президент,
фінансовий регулятор, парламент – начебто
розуміють важливість проблеми повноцінного
впровадження сервісу електронних платежів,
але чомусь не намагаються переконати у
цьому компанію PayPal. Тож щодо PayPal в
Україні, статус проблеми так і залишається:
запровадити не можна чекати. І де буде
поставлено кому, поки що не зрозуміло.
Натомість на запровадження системи PayPal
в Україні сьогодні чекає ще більша, аніж
кілька років тому, частина наших громадян. Їх
думки і сподівання доволі виразно висловив
український IT-фрілансер С. Приходько: «Для
величезної кількості людей прихід саме цієї
платіжної системи – питання їх легального
гідного заробітку у валюті, робота зі
платоспроможною західною аудиторією. Для
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когось PayPal – це взагалі єдина можливість
працювати із Заходом. А ще – перспектива
не платити комісії аби кому, а нормально,
по-людськи, платити податки до бюджету
країни, податки, з яких вам потім чогось
хорошого зроблять, дороги, наприклад»
(Статтю підготовлено з використанням
інформації таких джерел: http://w1.c1.rada.
gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60425,
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / p h i l . d u k h l i i /
posts/, https://www.ukrinform.ua/rubricsociety/2419148-zustric-porosenka-z-blogeramipaypal-za-ale-ne-u-prioriteti.html, http://www.city.
kharkov.ua/uk/news/, https://ain.ua/2016/06/09/,
https://golos.ua/i/527111, https://ukrcash.com/
uk/pp_stat, https://ain.ua/2018/03/27/, http://
itoboz.com/news/paypal-v-ukraine-byt-ili-ne-byt/,
https://antikor.com.ua/articles/147214-, https://
ain.ua/2017/12/18/, https://www.obozrevatel.com/
finance/economy/21807-zahod-paypal-i-googlewallet-v-ukrainu-pod-ugrozoj-chto-meshaetproryivu.htm, https://investgazeta.ua/blogs/
pochemu-paypal-eshche-ne-zakhvatil-ves-rynokza-poslednij-god-aktsii-kompanii-vyrosli-na-75,
https://itc.ua/news/ilon-mask-vyikupil-u-paypalnekogda-prinadlezhavshiy-emu-domen-x-com/,
http://news.liga.net/economics/news/press_tsentr_
zakonoproekt_5361_riski_dlya_platezhnogo_
rynka).

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТИНА МІСЯЦЯ
А. Берегельський, мол. наук. співроб., НЮБ НБУВ
О. Саморукова, мол. наук. співроб., НЮБ НБУВ

Основні тенденції висвітлення української тематики
у іноземних ЗМІ (березень 2018)
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ЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ ТА ПРОГНОЗИ
Огляд валютного ринку
Обзор валютного рынка в Украине за апрель 2018 года
Индекс американского доллара (доллар против
корзины мировых валют) в апреле вырос на 2,1%.
Ускорение инфляции в США настраивает на более
активную позицию ФРС в вопросе повышения
ставки. Рост доходности американских
гособлигаций впервые за длительный период
превысил 3%, указав на ожидаемые изменения в
денежно-кредитной политике регулятора.

Евро
Евро на мировых рынках в апреле снизился
против доллара США на 2% до уровня 1,208.
Курс продажи безналичного евро в Украине
понизился на 2,2% до 31,67 грн., наличного –
на 2,2% до 32,02 грн.
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Економічні ризики та прогнози

Доллар США
Курс продажи безналичного доллара США
в Украине в апреле снизился на 0,2% до
26,225 грн., наличного – на 1,1% до 26,21 грн.

Поддержку гривне оказали приток валюты
от аграриев, благоприятные тенденции на
сырьевых рынках и сезонные тренды.


Средний размер спреда по наличным операциям с долларом США сократился с 1,2% до 1%.
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Российский рубль
Курс продажи безналичного рубля в
Украине в апреле снизился на 8,3% до
0,42 грн., наличного – на 8,1% до 0,428 грн.
По отношению к доллару США российская

валюта девальвировала на 10,4%. Несмотря
рост цен на нефть, рубль попал под давление
оттока капитала и инвестиций, вызванных
персональными санкциями со стороны США.



Прогноз валютного рынка в Украине на май

П

о прогнозам аналитиков ГК FOREX
CLUB, курс гривны в мае будет колебаться в диапазоне 25,50–26,75 грн. за
доллар США.
Поддержку гривне оказывает благоприятная
ценовая конъюнктура на мировых сырьевых рынках
– высокие цены на зерновые и восстановление цен
на металлургическую продукцию.
В то же время сдерживать укрепление
национальной валюты будет несколько
факторов: либерализация валютного рынка,
глобальное укрепление доллара США и
спрос на валюту на фоне заявлений НБУ о
возможности ежедневного выкупа валюты на
межбанке до 10 млн. долларов.
«В мае волатильность повысится в связи с
либерализацией рынка и увеличением лимита

общей длинной открытой валютной позиции
банков с 1% до 3%. Это значит, что банки
смогут больше выкупать и держать валюты
у себя на счетах. Пока НБУ придерживается
жесткой денежно-кредитной политики,
коммерческие банки не спешат использовать
эту возможность. Однако если условия
на рынке изменятся, и девальвационные
настроения повысятся, они начнут скупать
валюту, что будет давить на курс гривны»,
– отмечает Андрей Шевчишин, старший
аналитик ГК FOREX CLUB.
Еще один фактор ослабления гривны
формируется на фоне снижения евро против
доллара США на мировых рынках, так
как денежные потоки евро в долларовом
эквиваленте сокращаются, а экспортные
29
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предложения на европейском направлении баланс при растущем импорте, и высокая
теряют
конкуренто спо собно сть.
В долговая нагрузка.
долгосрочном периоде, на гривне будут
Средний курс продажи наличного евро в мае
сказываться негативный внешнеторговый может колебаться в диапазоне 30,5–32,5 грн. за евро.

Моніторинг законодавства
податкових зобов’язань з ПДВ вважається дата, на яку
припадає початок передачі товару від постачальника
Електронний кабінет платника податків або безпосередньо покупцю, або перевізнику.
Нововведення в Електронному кабінеті
Наказ ДФС
платника податків.
від 21.03.2018 № 144
По-перше, ДФС запровадила у кабінеті
ДФС оприлюднила наказ, яким затверджено:
окремий Реєстр податкових накладних/
розрахунків коригування, реєстрація яких - Порядок формування територіальними
зупинена. По-друге, в Електронному кабінеті органами та структурними підрозділами ДФС
платника податків з`явився новий підрозділ переліку ризикових платників податків; «Показники СМКОР». В ньому платник ПДВ Рішення про врахування/неврахування Таблиці
може дізнатися значення його показників даних платника податків; - Рішення про
D та P (на потрібну дату), які податківці неврахування Таблиці даних платника податків.
використовують для моніторингу ПН/РК.
ІПК ДФС від 16.04.2018
По-третє, скаржитись на рішення комісій ДФС
№ 1608/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
про відмову у реєстрації ПН тепер також можна
На дату отримання оплати за послуги з
через Електронний кабінет. А ще податківці
нагадали, що заяву про повернення надміру оренди за останній місяць оренди, необхідно
чи помилково сплачених коштів також можна визначити податкові зобов’язання з ПДВ. Кошти,
надіслати через Електронний кабінет (через отримані від орендарів у вигляді гарантійного
меню «Листування з ДФС» приватної частини (забезпечувального) платежу, незалежно від
того, у рамках якого договору (попереднього
кабінету).
чи основного) здійснюється така оплата, не
зумовлюють податкових наслідків з ПДВ.
Податки та збори
Податок на додану вартість
ІПК ДФС від 16.04.2018
№ 1611/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
ІПК ДФС від 05.04.2018
У дилера (покупця) при отриманні від
№ 1443/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Звичайною ціною для здійснення розрахунку виробника (продавця) винагороди в грошовій
бази оподаткування ПДВ операцій з постачання формі (мотиваційних виплат) у зв’язку з
самостійно виготовлених товарів/послуг є досягненням відповідних показників виникають
ціна, визначена зацікавленими сторонами у податкові зобов'язання з ПДВ на суму отриманої
цивільно-правовому договорі, яка у свою чергу винагороди, оскільки така винагорода є, по суті,
платою за маркетингові послуги.
повинна відповідати ринковій ціні.
Головні зміни

ІПК ДФС від 20.04.2018
ІПК ДФС
№ 1737/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
від 12.04.2018
Базою оподаткування імпортованого товару
№ 1539/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
При здійсненні операцій з постачання товарів, (у тому числі, наданого нерезидентом на
оплата за які не відбулася, датою виникнення умовах товарного кредиту) є договірна вартість
30

Економічні ризики та прогнози

такого товару, але не нижче митної вартості матеріально-технічної бази малих виробництв
цих товарів. При цьому, сплата резидентом виноробної продукції. Також винороби, що
01135, м. Київ, вул. В. Чорновола, 25, кв. 165
– платником ПДВ нерезиденту відсотків
тел./факс: 044 236-41-41 сторінка 3 із 4
за товари, надані ним на умовах товарного
виробляють вино з власного винограду, тепер
кредиту, не змінює базу оподаткування ПДВ.
зможуть отримати ліцензію на виробництво без
проходження атестації, але за умови відповідності
Податок на прибуток
матеріально-технічної бази вимогам законодавства.
Відділ організації роботи ГУ ДФС у
Ліквідація та банкрутство
Волинській області
Для підприємств із минулорічним доходом
Постанова КГС ВС
понад 20 млн гривень граничний термін подання
від 05.04.2018
декларації з податку на прибуток за перший квартал
у справі № 922/2610/15
2018 року - 10.05.2018, а сплата нарахованого у ній
податку - не пізніше 18.05.2018.
Суд касаційної інстанції вказав, що кредитор,
вимоги якого повністю забезпечені заставою
Державне регулювання
майна боржника, позбавлений права подавати
заяву у межах справи про банкрутство боржника
Перевірки, контроль, штрафи
про визнання недійсними вчинених останнім
правочинів (ті, що були вчинені після відкриття
Наказ Мінагрополітики
справи про банкрутство або протягом одного
від 26.03.2018 № 158
Затверджено Перелік харчових продуктів року, що передував відкриттю цієї справи) на
нетваринного походження та кормів підставі ст. 20 Закону про банкрутство.
нетваринного походження, вантажі з якими
Постанова КГС ВС
при ввезенні (пересиланні) на митну територію
від 04.04.2018
України підлягають посиленому державному
у справі № 908/3982/14
контролю.
Суд касаційної інстанції зазначив, що на
грошові кошти боржника, які використовуються
Новини на офіційному веб-сайті ДФС
для надання матеріального забезпечення та
від 26.04.2018
Правоохоронні органи можуть дати соціальних послуг застрахованим особам,
доручення митниці на огляд або переогляд стосовно якого відкрита справа про банкрутство,
товару лише за наявності кримінального не може бути накладений арешт. Адже такі
провадження, зареєстрованого щодо суб’єкта кошти перебувають на рахунку зі спеціальним
режимом використання та можуть залучатись
підприємницької діяльності.
лише для надання матеріального забезпечення
та соціальних послуг застрахованим особами, та
ІПК ДФСУ від 16.04.2018
не можуть бути використанні для задоволення
№1607/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Виправити суму штрафу, визначену в вимог кредиторів і здійснення господарської
уточнюючому розрахунку, шляхом подання діяльності підприємства.
іншого уточнюючого розрахунку неможливо.
Галузі та сфери діяльності
Фінансові послуги
Ліцензії, патенти, дозволи
Постанова НБУ
Закон України
від 17.04.2018 № 40
від 20.03.2018 № 2360-VIII
НБУ ввів додаткові умови прийняття
Малим виробникам вина спростили умови
ліцензування. З 20 квітня діють вимоги до окремих видів майна в заставу або іпотеку
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за стабілізаційними кредитами. Нові умови
полягають у страхуванні окремих видів
майна страховиком, який повинен відповідати
визначеним НБУ критеріям.

не поширюються мінімальні вимоги до
енергетичної ефективності будівель та які
не підлягають сертифікації енергетичної
ефективності будівель.

Рішення НКЦПФР
від15.03.2018 № 142
Торговці цінними паперами зможуть
надавати послуги фізособам для інвестування за
кордон. НКЦПФР надала можливість торговцям
цінними паперами надавати посередницькі
послуги фізособам для проведення валютних
операцій, передбачених індивідуальною
електронної ліцензією, а саме для здійснення
інвестицій за кордон.

Наказ Мінбуду
від 26.02.2018 № 41
Затверджено зразок технічного свідоцтва,
яким підтверджується придатність нових
будівельних виробів для застосування в
будівництві за умови дотримання вимог,
встановлених Правилами підтвердження
придатності нових будівельних виробів для
застосування.

Постанова НБУ
від 11.04.2018 № 38
НБУ удосконалив Положення про порядок
здійснення банками операцій за акредитивами,
виклавши його в новій редакції. Тепер
операції з акредитивами в національній валюті
здійснюються відповідно до міжнародних
правил UCP 600. Також зменшено кількість
формальних інструкцій при здійсненні таких
операцій.
Постанова НБУ
від 21.12.2017 № 138
У відділеннях «Укрпошти» можна буде
розрахуватися банківською карткою. НБУ
видав ПАТ «Укрпошта» ліцензію на переказ
коштів у національній валюті без відкриття
рахунків, а також зареєстрував договори про
участь «Укрпошти» в міжнародних платіжних
системах VISA і MasterCard. Крім того,
розпочато процедуру вступу ПАТ «Укрпошта»
в Національну платіжну систему «Українське
платіжний простір».
Будівництво
Постанова КМУ
від 11.04.2018 № 265
Затверджено перелік будівель промислового
та сільськогосподарського призначення,
об’єктів енергетики, транспорту, зв’язку
та оборони, складських приміщень, на які
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Об’єкти правовідносин
Земля
Наказ Мінекономрозвитку
від 16.03.2018 № 371
Виробники вітчизняної техніки та
обладнання для агропромислового комплексу,
вартість яких частково компенсується за
рахунок коштів держбюджету, мають щорічно
підтверджувати відповідність техніки та
обладнання, включених до переліку в попередні
роки, критеріям поточного року. Рішення
комісії щодо включення техніки та обладнання
до переліку або її виключення і сформований
комісією оновлений перелік оприлюднюються
у дводенний строк на офіційному веб-сайті
Мінекономрозвитку (www.mе.gov.ua) та
доводяться до Мінагрополітики та державних
банків або банків, у статутному капіталі яких
75 і більше відсотків акцій належать державі.
ІПК ГУ ДФС в Запорізькій області
від 13.04.2018 № 1569/ІПК/08-01-12-03-16
За приватизовані земельні ділянки, які
надавались для колективного садівництва,
земельний податок сплачують їх власники. За
земельні ділянки колективного садівництва, які
не приватизовані, земельний податок сплачують
члени Товариства, які не скористалися
правом на приватизацію земельних ділянок
та використовують таку земельну ділянку
у спільній сумісній власності. Податкові
зобов’язання з земельного податку за земельні
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ділянки загального користування виникають у
садового товариства.
Постанова ВС від 28.03.2018
у справі № 463/3375/15-а
Якщо один суб’єкт отримав право на
виготовлення проекту землеустрою, це не
означає, що місцева рада вправі на цій підставі
відмовити іншому суб’єкту у наданні дозволу на
розробку проекту землеустрою для відведення
землі. Особи мають рівне право розробити
проекти землеустрою, подальше затвердження
яких відбувається із кінцевим визначенням
особи, що отримає право власності або
користування (оренду) на ділянку.
Наказ Мінагрополітики
від 16.03.2018 № 143
Затверджений
Порядок
надання
Держгеокадастром інформації з Державного
земельного кадастру (ДЗК) про земельні
ділянки фізичних осіб Національному
агентству з питань запобігання корупції
(НАЗК). Запит направляється в електронному
вигляді та стосується фізичних осіб, контроль
за діяльністю яких здійснює НАЗК, крім
осіб, які займають посади, перебування
на яких становить державну таємницю.
Держгеокадастр забезпечує автоматизовану
обробку запитів та надає відповіді на запити
НАЗК одночасно з їх формуванням в режимі
реального часу. Інформація з ДЗК не надається,
лише якщо: відомості про земельну ділянку або
фізичну особу за визначений період відсутні;
у запиті зазначено недійсний (помилковий)
ідентифікаційний номер фізособи; не заповнені
або некоректно заповнені поля, обов’язкові для
заповнення; реквізити, зазначені у запиті, не
відповідають інформації, яка наявна в ДЗК.
Наказ Мінагрополітики
від 27.03.2018 № 162
При визначенні нормативної грошової
оцінки земельних ділянок, інформація
про які не внесена до відомостей ДЗК, а
також якщо у відомостях ДЗК відсутній код
Класифікації видів цільового призначення
земель для земельної ділянки, коефіцієнт, який

характеризує функціональне використання
земельної ділянки (Кф), застосовується із
значенням 3,0 (до цього – 2,0). Наказ набирає
чинності 17.07.2018.
Нерухомість
ІПК ДФСУ від 05.04.2018
№ 1464/К/99-99-13-02-03-14/ІПК
Кошти, отримані фізичною особою орендодавцем від фізичної особи - орендаря
мають бути підтверджені первинними
документами, до яких відносяться, зокрема,
але не виключно: договір оренди, платіжне
доручення, виписка з карткового рахунку, акт
прийому-передачі, інший документ у довільній
формі, що свідчить про здійснення розрахунків.
ІПК ДФСУ від 16.04.2018
№ 1608/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Кошти, отримані товариством від орендарів
у вигляді гарантійного (забезпечувального)
платежу, незалежно від того, у рамках якого
договору (попереднього чи основного)
здійснюється така оплата, не зумовлюють у
товариства податкових наслідків з ПДВ.
ІПК ДФСУ від 20.03.2018
№ 1098/6/99-99-13-02-03-15/ІПК
Дохід, отриманий фіз. особою - платником
податку від продажу протягом звітного
податкового року більш як одного з об'єктів
нерухомості або від продажу об'єкта
нерухомості, не зазначеного в п. 172.1 ПКУ,
підлягає оподаткуванню за ставкою 5 %.
Конкуренція
Рішення АМКУ
від 05.04.2018 № 141-р
АМКУ надав дозвіл компаніям «NUF Equity
Investments Limited» (покупець) та «DytchiInvest
Limited» (продавець) на узгоджені дії, пов’язані
із придбанням акцій «UPG Food Holdings
Limited». Узгоджені дії полягають у виконанні
умов пункту проекту договору купівлі-продажу
акцій, який передбачає утримання від здійснення
діяльності, яка створює конкуренцію «UPG
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штраф (10 МЗП за кожного працівника!!!) за
неіндексацію заробітної плати 10 працівникам,
яка (ідексація) є мінімальною державною
гарантією в оплаті праці. Також нагадав, сума
індексації у місяці підвищення тарифних ставок
(окладів), пенсій або щомісячного довічного
грошового утримання, стипендій, виплат, що
здійснюються відповідно до законодавства
Рішення КОТВ АМКУ
про загальнообов'язкове державне соціальне
від 17.04.2018 № 9
Визнано дії Ірпінської міськради щодо страхування, не нараховується, якщо розмір
затвердження Положення про порядок підвищення грошового доходу перевищує суму
обліку об’єктів нерухомого майна в межах індексації, що склалась у місяці підвищення
територіальної громади міста Ірпінь, яке доходу.
містить норми, що ставлять КП «Ірпінське
Постанова КААСУ
БТІ» у привілейоване становище порівняно з
від 11.04.2018 по справі № 810/1962/17
іншими учасниками ринку – конкурентами КП
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
«Ірпінське БТІ» антиконкурентними.
не вдалося скасувати штраф управління
Держпраці за непопередження працівника
Рішення ЖОТВ АМКУ
про дату початку щорічної відпустки за
від 17.04.2018 № 8-р/к
Визнано дії ДП «Пропан» та ПрАТ два тижні. Суд вказав, що підпис на аркуші
«Полтавапропангаз», які полягають у ознайомлення із графіком відпусток на рік не
встановленні з 15.03.2015 по 30.06.2015 є письмовим повідомленням працівника про
економічно необґрунтованої, завищеної ціни 1 конкретну дату початку відпустки не пізніш
балона скрапленого газу для побутових потреб як за два тижні до встановленого графіком
населення окремих районів зловживанням терміну, так як вказаний графік на аркуші
може відрізнятися від фактичного періоду
монопольним становищем.
надання такої відпустки.
Рішення ХОТВ АМКУ
Постанова ВС
від 24.04.2018№ 36-р/к
від 12.04.2018 по справі № 545/2544/13-ц
Дії ТОВ «ІНТЕРСТРОЙ ХХІ» і ТОВ «ПБК
ВС нагадав, що правове значення для
«ІНБІТЕК», які полягають у погодженні ними
під час підготовки та участі у торгах на закупівлю припинення трудового договору за ст.38
поточного ремонту автомобільної дороги, які КЗпП має письмово викладена ініціатива
проводились селищною радою, своїх конкурсних працівника з наміром припинити трудові
пропозицій з метою забезпечення перемоги ТОВ відносини, що доведена до відома роботодавця
«ІНТЕРСТРОЙ ХХІ», визнано порушенням в установленому законом порядку. Для
законодавства про захист економічної конкуренції припинення ТД за цією підставою не має
у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, значення, чи була погоджена ця ініціатива з
що стосуються спотворення результатів торгів. роботодавцем та чи згідний він з такою вимогою
робітника. Трудові відносини припиняються
Накладено штраф у розмірі 68 тис. грн.
незалежно від того, чи видано роботодавцем
наказ про звільнення працівника, чи не
Праця
вчинено такої дії. Відсутність такого наказу
Постанова ВСУ від 12.04.2018
не зобов'язує працівника надалі виконувати
по справі № 816/2325/16
ВСУ залишив без задоволення касаційну покладені на нього трудові обов'язки та не
скаргу підприємства, на яке Держпраці наклало продовжує дії ТД.
Food Holdings Limited» на ринку вирощування
та забою індички, її продажу; заборону ділових
відносин із постачальниками та споживачами
такої компанії тощо. При цьому необхідним
є отримання такого дозволу до укладення
відповідного договору.
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Юридичний блог компанії Jurimex
Про автора: Данил Гетманцев
Налогореформаторы
борются
с
неправильным исполнением закона путем
исправления закона, а не его исполнителей.
Иногда в том, что людям сложно понять
друг друга, виноваты не извечные эгоизм и
глупость, а искренняя вера людей в то, чего не
существует.
Специально для «Зеркало недели. Украина»
№14
Например, в истину и справедливость.
Искомую, абсолютную ценность, совершенную
форму, которая, конечно, существует, однако,
к сожалению, только в нашем сознании.
Это заблуждение внешне выглядит более
благородно, и потому нам хочется верить, что
именно оно вдохновило налогореформаторов
на изменения в УК Украины, предложенные
законопроектом №8151.
Мы все воспринимаем события, явления,
вещи через призму своего субъективного
сознания, обремененного опытом, знаниями
(либо заблуждениями) и собственными
интересами. Наша картина мира – картина
“для себя” и “через себя”. Мы оцениваем
их. И наша оценка определяет их сущность
в нашем сознании, а значит на самом деле.
Созданные нами таким образом ложные
образы сталкиваются с сотнями образов этого
же явления, так же созданными другими. И
все они, имея равные права на истинность,
ложны. Бесконечно стремясь в нашем сознании
к первоисточнику, они всегда отличаются от
него, образуя нашу, уникальную, но все-таки
ложную картину мира.
Наивно постулируя существование
абсолютной ценности или совершенной
формы, видимой нам нашими глазами, мы
искренне не понимаем, почему такая простая
вещь не воспринимается окружающими. Мы не
можем найти общий знаменатель двух ложных
картин мира либо хотя бы их частей, хотя
* Збережено стиль і граматику оригіналу

для этого иногда просто необходимо открыть
учебник теории права для студентов первого
курса университета.
Все попытки поиска простой формы,
обеспечивающей абсолютную справедливость,
в истории заканчивались либо провалом, либо
трагедией в силу невозможности задачи. Хотя
сама по себе абсолютная справедливость
является одним из основных двигателей
любых социальных потрясений и революций.
Ее поднимали на щит во имя добра и во имя
зла, неся смерть и неся избавление, неся
кару и освобождение от нее. Достижение
справедливости – незаменимо актуальный
мотив для всех времен и всех политических
сил.
Не знаю, стоило ли вдаваться в такие
пространные размышления, ища причину
такой
завидной
жизне спо собно сти
дискуссии о необходимости реформирования
существующего сегодня института уголовной
ответственности за налоговые правонарушения
(ст. 212, 212-1 УК) путем упрощения ее
конструкции. Однако задор и энергия налоговых
энтузиастов, настолько последовательно
уже несколько лет продвигающих идею
выхолащивания ст. 212 УК, вызывает интерес
и требует глубокого осмысления.
Упорство в достижении цели, идущее вразрез
со здравым смыслом, наталкивает на мысль,
что дело все-таки не в столкновении разных
картин мира, а только лишь в недостаточно
глубоком понимании сущности объективной
и субъективной стороны налогового
преступления.
Конечно, намного проще было бы, как это
предусмотрено законопроектом №8151, свести
налоговую ответственность к ответственности
за уклонение от уплаты только согласованного
налогового обязательства, как бы продолжив
уголовно-правовой
санкцией
нормы
Налогового кодекса, также устанавливающие
ответственность за неуплату налога.
Однако для начала реформаторам не грех
было бы прочитать ст. 56 НК (а лучше и
другие нормы), позволяющую несколько раз
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менять статус денежного обязательства из
согласованного обратно в несогласованное
путем простой подачи иска в административный
суд (на протяжении 1095 дней с момента
вынесения налогового уведомления-решения),
что само по себе превращает перспективу
привлечения преступника к уголовной
ответственности в призрак.
Однако не будем буквоедами, останавливаясь
на этих противных высокому полету фантазии
налоговых конструкторов мелочах. Ведь их
картина мира проста и понятна, а выбранная
ими юридическая форма, кажется, идеально
подходит для защиты прав налогоплательщиков
от налогового произвола. Но только ли защита
прав налогоплательщика является целью
уголовно-правового и налогово-правового
регулирования? Или все же институт
ответственности имеет иные цели? Скажем,
эффективно стимулировать налогоплательщика
к правомерному поведению или утвердить
справедливость налогообложения путем
адекватного наказания правонарушителя.
Простые ответы на сложные вопросы не
могут не привлекать. В них хорошо все, за
исключением того, что их не существует.
Давайте
разберемся
в
правовой
сущности уклонения от налогообложения,
ответственность за которое предусмотрена
пресловутой ст. 212 УК. Закон (ни уголовный,
ни налоговый) не раскрывают сущность
указанного понятия. Однако системный анализ
НК дает возможность прийти к выводу о том,
что уклонение от налогообложения не есть
простая неуплата налога.
Мы пытаемся разграничить неуплату налога
и уклонение от налогообложения просто,
разграничивая составы правонарушений по
источникам права (принадлежности к разным
отраслям), субъектам (отсутствию уголовной
ответственности юридических лиц по ст.
212) и иным формальным признакам. Однако
различие гораздо глубже. Оно сокрыто в
правовой природе этих явлений. Законодатель
предусматривает уголовную ответственность
не за неуплату налога в бюджет, а за умышленное
введение в заблуждение государства с целью
освобождения или уменьшения налогового
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оклада. Неуплата налога – понятие шире,
чем уклонение от налогообложения. При
этом простая неуплата (за которую, к
слову, налоговый закон предусматривает
финансовую ответственность (ст. 123, 126
УК) не имеет такой степени общественной
опасности, которой обладает уклонение. Ведь
уклонение от налогообложения – это не сама
по себе неуплата налога, это неправомерное
поведение лица, направленное на неуплату
путем создания препятствий для налогового
контроля, дальнейшего избегания не только
добровольной, но и принудительной уплаты.
В этом и состоит повышенная общественная
опасность деяния, караемого уголовно.
При уклонении налогоплательщик
совершает умышленные действия (в т.ч. в форме
бездеятельности), прямо либо опосредовано
направленные на неправомерное уменьшение
налогового бремени. Таким образом,
уголовная ответственность не является и не
может быть продолжением ответственности
финансовой, как это фактически предлагается
в законопроекте №8151.
Уклонение от налогообложения по
своей природе является мошенничеством,
при котором в заблуждение вводится
государство с целью усложнения выявления
последним суммы недоплаты. Но в отличие
от классического мошенничества, уклонение
направлено не на получение чужого
имущества, а на недопущение правомерного
отчуждения имущества налогоплательщика.
Это умышленные, как правило, согласованные
между собой действия, подчиненные единой
цели.
Верное понимание субъективной и
объективной частей состава преступления
дает возможность снять надуманную проблему
дублирования двух видов ответственности
за одно правонарушение как бы в нарушение
конституционного принципа non bis in
idem. Очевидно, что при существенно
отличных основаниях (правонарушениях) ни
процедуры привлечения к ответственности,
ни санкции не дублируются. В противовес
этому, предложенное в законопроекте №8151
привлечение к уголовной ответственности
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только за неуплату согласованного налогового
обязательства со всей очевидностью
противоречит указанному принципу,
устанавливая для налогоплательщика двойную
ответственность (уголовную и финансовую) за
совершение одного и того же правонарушения.
Такое
понимание
уклонения
от
налогообложения делает очевидным то, что
его предметом в большинстве случаев является
не согласованное налоговое обязательство,
а процесс уклонения происходит вообще
за пределами осуществляемой в налоговых
процедурах динамики денежного обязательства.
Более того, неуплата согласованного
налогового обязательства, задекларированного
налогоплательщиком,
не
имеющим
возможности его уплатить, никогда не будет
подпадать под состав, предусмотренный
ст. 212! Как не будет подпадать под ст. 212
и злоупотребление налогоплательщиком
своими правами с целью избегания
налогообложения, поскольку, употребляя
права во зло, налогоплательщик не совершает
правонарушение, являющееся обязательным
основанием для любой ответственности.
Поддержка предложенных законопроектом
изменений к ст. 212, 212-1 парламентом безо
всяких преувеличений атрофирует уголовную
ответственность как меру обеспечения
исполнения
налоговой
обязанности
налогоплательщика. Возможно, это и имели в
виду радетели идеи борьбы с перхотью через
усекновение головы. Но в таком случае честнее
просто исключить ст. 212, 212-1 из текста
уголовного закона.
Интересно, что, с другой стороны, авторы
законопроекта предлагают ужесточить
уголовную ответственность за фиктивное
предпринимательство (ст. 205 УК),
предусмотрев квалифицированный состав
преступления в части 2. Очевидно, такая
блестящая идея не имеет достаточных
оснований в силу хотя бы самой ст. 205, по
которой уже давно плачет декриминализация.
Ведь создание компании без целей занятия
предпринимательской деятельностью не более
общественно опасно, чем прогулка нагишом в
морозный зимний день. Вместе с тем степень

общественной опасности, без сомнения,
увеличивается, если речь идет о создании
фиктивной фирмы как способе совершения
иного преступления – уже упомянутого нами
уклонения от налогообложения (налогового
мошенничества). Поэтому целесообразней
было бы, исключив ст. 205 из УК, дополнить ст.
212 УК соответствующим квалифицированным
составом.
Почему, пытаясь исправить то, что
очевидно не справедливо (как в нашем случае
использование уголовного преследования во
зло), налогореформаторы последних лет всегда
пытаются найти ответ в консерватории? Почему
они борются с неправильным исполнением
закона путем исправления закона, а не того,
кто его, закон, исполняет? Ведь школьнику
очевидна пагубность подобных практик.
Уголовная ответственность за уклонение
от налогообложения должна существовать.
Причем в предусмотренных действующим
законом составах, объективная сторона
которых охватывает собою все многообразие
способов уклонения налогоплательщика от
налогообложения, не замыкая уголовное
преследование в узкие рамки процедур
налогового администрирования. Лишая
прокурора, детектива, следователя дискреции
– неотъемлемой составляющей их правового
статуса, мы не просто заводим их в рамки, мы
тем самым умертвляем институт уголовной
ответственности за налоговые правонарушения
как таковой. Не хочется верить в то, что у
нас действительно хватит невежества для
совершения подобной ошибки(http://jurblog.
com.ua/2018/04/borba-s-perhotyu-cherezuseknovenie-golovyi/). – 2018. – 13.04).
***
Юридичний блог компанії Jurimex
Про автора: Нина Кучерук
КАС змушує керуватися висновками ВС
щодо типових справ, навіть якщо вони
помилкові
Однією з основних новацій процесуального
законодавства стало запровадження інституту
зразкової справи. За задумом авторів, він
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покликаний зменшити навантаження на суддів
та сприяти швидкому розгляду великої кількості
справ. Однак, попри оптимістичні прогнози, у
деяких випадках цей інститут може негативно
позначитися на оперативності та ефективності
вирішення спорів.
Проблеми типових справ
Законодавець визначає зразкову справу як
одну з типових, що прийнята до провадження
Верховним Судом як судом першої інстанції
для постановлення зразкового рішення
(п.22 ч.1 ст.4 Кодексу адміністративного
судочинства). Ухвалені рішення повинні
враховуватися судами під час розгляду інших
типових справ. При цьому прогнозується
зменшення навантаження не лише на суди
нижчих інстанцій, але й на касаційну. Адже
типові справи як справи незначної складності
не переглядатимуться у касаційному порядку
(за деякими винятками).
Важливим для вирішення питання щодо
відкриття провадження є правильне визначення
типових справ. За змістом ст.4 КАС, адмінсправи
можуть кваліфікуватись як типові, якщо:
• відповідачем є один і той самий суб’єкт
владних повноважень (його відокремлені
структурні підрозділи);
• спір виник з аналогічних підстав;
• спірні відносини регулюються одними
нормами права;
• позивачами заявлено аналогічні вимоги.
На перший погляд, наведені критерії
виглядають досить чіткими та зрозумілими.
Однак використання таких оціночних понять,
як «аналогічні підстави» та «аналогічні
вимоги», може призводити до неоднозначного
розуміння. Цьому сприятимуть й інші норми
нового КАС (наприклад ч.6 ст.290), що
дозволяють кваліфікувати як типові справи
з незначними розбіжностями у фактичних
обставинах.
Безперечно, виникнення таких «судових
колізій» не сприятиме ні оперативному розгляду
справ (матеріали яких передаватимуться до
ВС), ні зменшенню навантаження найвищої
судової інстанції (яка протягом 10 днів
повинна вирішувати питання щодо відкриття
провадження у справі).
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Умови прийнятності
Наявності типових справ у провадженні
адмінсудів недостатньо для розгляду зразкової
справи Верховним Судом, який, до речі, не вправі
самостійно ініціювати зразкове провадження.
Процесуальний закон установлює й інші
«умови прийнятності» поданих матеріалів. Так,
необхідними умовами для розгляду зразкової
справи та прийняття зразкового рішення є:
• наявність у провадженні одного або кількох
адмінсудів типових справ, кількість яких визначає
доцільність ухвалення зразкового рішення;
• внесення адмінсудом мотивованого
подання до ВС про розгляд однієї з таких справ
як судом першої інстанції;
• долучення до подання матеріалів такої
справи (ст.290 КАС).
Нині невідомо, чому законодавець не
визначив кількості типових справ, наявність
яких є доцільною для ухвалення зразкового
рішення, та чому залишив це питання на
вирішення суду. Адже тим самим
створюються передумови для формування
неоднозначної практики та ризики корупції.
Прикметно, що у законопроекті №6232
передбачалося: для розгляду зразкової
справи достатньо 10 типових справ. Однак з
урахуванням поправок законодавець прийняв
ст.290 КАС в іншій редакції.
Єдність практики
Одним із завдань інституту зразкової справи
є забезпечення єдності судової практики.
Так, ч.3 ст.291 КАС зобов’язує суди нижчих
інстанцій враховувати при ухваленні рішень у
типових справах висновки ВС, що викладені у
зразковому рішенні.
З одного боку, такі правові норми забезпечать
єдність і стабільність судової практики,
зменшення корупційних чинників. А з другого
– процесуальний закон фактично змушує суди
нижчих інстанцій керуватися висновками ВС,
навіть якщо вони є помилковими. Тим самим
законодавець ставить під сумнів положення
ст.129 Конституції, відповідно до якої суддя,
здійснюючи правосуддя, є незалежним та
керується принципом верховенства права.
Привертає увагу й той факт, що необхідною
умовою для врахування таких висновків
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є відповідність типової справи ознакам,
викладеним у зразковому рішенні ВС.
Безперечно, така законодавча конструкція має
унеможливити безпідставне копіювання та
врахування «зразкових висновків» у справах з
різними фактичними обставинами.
Оперативно та якісно?
Уведення інституту зразкової справи
розвантажить суди нижчих інстанцій і сприятиме
формуванню єдиної судової практики. Проте –
у майбутньому. А нині ж ці зміни зумовлять
велике навантаження найвищого судового
органу, до якого з відповідними поданнями
будуть звертатися всі адмінсуди. Як наслідок,
це може призвести до поверхового розгляду
(перегляду) справ ВС (його Великою
палатою) та безпідставної відмови у відкритті
провадження у зразкових справах. Тобто такі
зміни можуть негативно позначитися на якості
правосуддя найвищого судового органу та судів
нижчих інстанцій. Адже останнім доведеться
враховувати викладені у зразкових рішеннях
«поверхові» правові висновки.
Крім того, сумнівним видається твердження
щодо сприяння такої процедури швидкому
розгляду великої кількості однотипних справ.
По-перше, передання зразкової справи до
ВС, вирішення питання щодо відкриття у
ній провадження та її безпосередній розгляд
вимагають чимало часу. Більше того, така
справа може бути переглянута в апеляційному
порядку ВП ВС. По-друге, процесуальний
закон передбачає можливість зупинення
провадження у типовій справі до вирішення
зразкової (ст.291 КАС).
Разом з тим ефективність інституту
зразкової справи покаже себе у майбутньому.
Зокрема, у випадках, коли на момент відкриття
провадження у типовій справі щодо неї вже
існуватиме зразкове рішення. Тому, попри
проблеми такого процесуального інституту,
в цілому його запровадження слід визнати
позитивним.
Доцільно лише вдосконалити процесуальноправову базу його врегулювання – визначити
необхідну для розгляду зразкової справи
кількість типових адмінсправ, конкретизувати
або ж виключити оціночні поняття («аналогічні

підстави», «значні розбіжності у фактичних
обставинах справ») тощо. Більше того,
інститут зразкової справи слід запровадити не
лише в адміністративному, але й інших видах
судочинства.
Підсумовуючи, слід зазначити, що в
майбутньому прийняті зразкові рішення
забезпечать єдність і стабільність практики та
розвантажать суди нижчих інстанцій. Нині ж
така новація призведе до значної завантаженості
суду вищої інстанції та затягування розгляду
однотипних адмінсправ.
Відсутність чітких критеріїв визначення
типових справ може породжувати «судові
колізії», уникнути яких можна шляхом унесення
змін до адміністративного процесуального
законодавства. (http://jurblog.com.ua/2018/04/
kas-zmushue-keruvatisya-visnovkami-vs-schodotipovih-sprav-navit-yakscho-voni-pomilkovi/). –
2018. – 13.04).
***
Блог на сайті «Цензор.НЕТ»
Про автора: Кирилл Сазонов, журналист
Как дети в школу. Новые правила приема
первоклашек
Новый порядок зачисления детей в
начальную и базовую школу по месту
регистрации вызвал неоднозначную реакцию.
Достаточно простое и назревшее решение
было направлено на самый логичный способ
решить проблему. Первое – дети должны без
проблем попадать в ближайшую к дому школу.
Второе – все государственные школы должны
принимать детей из своего района без всяких
дополнительных условий, собеседований
и «взносов на шторы». Программы
универсальные, требования одинаковые, да и
коррупцию при зачислении ребенка в учебное
заведение выносим, как принцип. Но проект
столкнулся с серьезным сопротивлением сразу
по двум причинам.
Самое интересное, что новый порядок
зачисления детей в школы по территориальному
принципу
полностью
соответствует
европейской практике. Есть границы
«школьного района», которые определяют
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местные власти, гарантированное место за
партой обеспечивает Закон. Украина ничем не
хуже, разве что проблема с наличием мест у
нас стоит острее, чем в ЕС. Демографический
кризис, а потом строительный бум привел к
страшному перекосу. Если в селах и сельских
районах часто катастрофически не хватало
детей для того, чтобы имело смысл оставлять
школу, то в крупных городах и пригородах
новостройки росли, как грибы, а школы
застройщики сдавать не спешили. Прибыли-то
никакой. И кризис с дефицитом мест не
заставил себя ждать.
Там, где спрос превышает предложение,
естественно есть коррупционный соблазн.
Вот и стали государственные и коммунальные
учебные заведения превращаться в «элитные»,
«не для всех» и «по конкурсу». Что самое
смешное – без смены формы собственности,
просто волей директора по согласованию с
местной властью. Быстро сложилась ситуация,
что дети в Украине в принципе равны, но
некоторые ровнее. И чтобы устроить ребенка
в школу возле дома иногда одного желания
недостаточно. Нужно пойти и поклониться
директору конвертиком. Или оформить это в
виде игры «подготовка к школе с репетитором».
Игра, естественно, тоже платная. В Киеве
или пригородах – очень платная. Порой,
сопоставима с честными расценками частных
школ в области. Все, лавочка закрывается
– школа по месту регистрации доступна
независимо от интриг руководства и толщины
кошелька родителей. И тут вместо «Перемога»
раздались крики «Зрада». И было от чего –
новый подход действительно создает вполне
реальные проблемы для многих.
Основанием для зачисления ребенка в
школу является факт его проживания по
конкретному адресу, который должен быть
расположен на соответствующем участке. В
качестве доказательства достаточно предъявить
документ, удостоверяющий проживание.
Регистрация в паспорте отца или матери,
договор аренды квартиры – что угодно. Но
если регистрация по месту жительства никаких
вопросов не вызывает, что для живущих в
съемных квартирах это реальная проблема.
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По приблизительным экспертным оценках
регистрируют договора аренды квартир всего
5% проживающих. И ты можешь пять лет
прожить именно здесь, знать пофамильно всех
соседей, дружить с участковым и продавцом
в ларьке у подъезда, но согласно документам,
зарегистрирован ты совершенно в другом
городе. И приоритетное право на место за
партой твоего ребенка именно там.
Для понимания – налоговая инспекция
Украины борется с нелегальным рынком
аренды квартир с момента своего создания
и всегда проигрывает. Не хотят владельцы
«лишних» квартир регистрироваться в качестве
ФОПа и платить даже минимальные налоги.
Не привыкли. Да и субсидию при регистрации
большего количества людей можно потерять.
Понятно, что все это не очень законно, да
попробуй сломай систему. И даже в случае
регистрации арендодатели постараются
взвалить эти дополнительные расходы на
плечи арендаторов – это у нас тоже на уровне
рефлекса. А Министерство образования все эти
не просто сложившиеся схемы, а впечатанные
в цемент неофициальные традиции ставит
под удар. Согласитесь, легко эта проблема не
решается. Конфликтов будет много.
Попутно возникли и другие препятствия.
Например, что делать, если территориально
твой ребенок приписан к школе не с
украинским языком обучения. А с русским,
как это бывает в Днепре (вполне реальный
пример из жизни) или с венгерским, как
в Закарпатье. Согласно проекту, таких
коллизий быть вообще не должно. Территории
нарезаются по школам с украинским языком,
а учебные заведения с языком национальных
меньшинств территориальной привязки не
имеют. Тем не менее, случаи, когда детей
территориально приписывают к школе с
языком обучения национальных меньшинств
бывают. Мириться с этим нельзя, поскольку
такое решение противозаконно. Каждый
гражданин Украины имеет право на получение
образования на государственном языке. Задача
органов власти – обеспечить это право. Так
что необходимо обращаться в местные органы
власти, обязательно в письменном виде. Чтобы
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при необходимости добавить им бодрости с
помощью прокуратуры. И на всякий случай не
помешает и писать в Минобразования. Чтобы
они расшевелили своих представителей в
регионе. Но в данном случае все полномочия и
деньги именно в руках местной власти.
Все вполне логично, но вот беда – с местами
в школах у нас хронический дефицит. И
Минобразования самостоятельно решить эту
проблему не сможет. В глобальных масштабах
этот вопрос должны закрыть в сотрудничестве
с Минрегионстроем, но это потребует времени.
Впрочем, о строительстве новых школ
поговорим ниже.
Из этой же проблемы «растут ноги» и у
другой кризисной ситуации – что делать, когда
школа возле дома есть, законное право отдать
ребенка именно в нее у тебя есть, а мест уже
нет. Для многоэтажных микрорайонов – тоже
не редкость. Как правило это уже прокол в
работе местной власти. При нарезке школьных
территорий необходимо четко представлять
количество детей в конкретном округе,
количество мест в школе, возможность работы
во вторую смену или альтернативное решение.
Согласитесь, в каждом конкретном случае и
в каждом конкретном городе Министерство
не сможет дать совет лучше, чем детально
владеющие вопросом местные руководители.
Все эти шероховатости и сложности
необходимо решить до окончательного
утверждения нового Порядка. В настоящий
момент процесс еще не закончен, именно
потому, что остается много вот таких
конкретных вопросов на местах. Именно
поэтому Минобраз старается сделать процесс
обсуждения максимально открытым для всех
заинтересованных сторон. Лучше сейчас
потратить время, чем потом переделывать все
уже на ходу. Хотя самая большая головная боль –
общая нехватка мест и сколько тут не обсуждай,
в итоге придется строить новые школы. Если
застройщики жилых массивов оставят хоть
немного места для подобных объектов. Но это
вопросы опять к местной власти и тем, кто
планирует перспективный план застройки. На
будущее. В уже построенных районах ничего
не изменить.

Второй проблемой стала позиция родителей,
которых подталкивают к ней заинтересованные
администрации элитных государственных
и коммунальных школ. Мол, если брать в
школу всех детей по месту регистрации без
собеседований и прочих тестов, то упадет
высокий уровень образования. И будут умные
деточки учиться в одном классе с не такими
умными. А это уравниловка и деградация. В
Минобразования на эти заявления смотрят
спокойно – мол, уровень везде будет
нормальным, программа одинаковая для всех и
ранжировать первоклассников явный перебор.
Понятно, что это объяснение устраивает не всех.
Ну и директора престижных школ не в восторге
от такого переворота. Суммы «на шторы» с
таким подходом могут резко сократиться.
Со второй проблемой разобраться гораздо
проще. Действительно, если юному дарованию
без всяких шуток тесно в государственной
школе, а денег родителям не жалко – добро
пожаловать в частную. Да, там может
оказаться дороже, но зато все требования
родительского коллектива будут учтены.
Английский ежедневно? Французский вместо
физкультуры? Во втором классе три языка в
качестве факультатива и программирование?
Любой каприз за ваши деньги. Кстати, для
первой категории это тоже решение. В частной
школе спрашивают квитанцию об уплате, а
не регистрацию. Вот только как раз у первой
категории, снимающей квартиру не по прихоти,
а по скромности дохода, денег на частную
школу может не хватить. Так что так себе
решение. Не для всех, увы.
Понятно, что безболезненного решения
попросту не существует. И дело не только в
том, что детей больше чем мест в школах. Дело
в том, что демографическая карта Украины
закрашена очень неравномерно. Молодые
семьи с детьми как правило выбирают большие
города, там же идет очень плотная застройка.
И если в райцентре мест в школе может быть
просто с избытком, то в городах-спутниках
под Киевом учеба в две-три смены реальность.
Государство своими силами эту проблему
когда-нибудь решит. Возможно. Точно не
завтра. Даже если взять в ежовые рукавицы
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застройщиков – пройдет несколько лет и не
коснется уже выросших «муравейников».
Частные школы могли бы справиться гораздо
быстрее – в течение года или двух. Вопрос денег.
В настоящий момент сумасшедшего спроса на
их услуги при существующем порядке цен нет.
А без этого про бурный рост можно забыть.
В Минобразования предлагают интересный
и компромиссный выход. Пусть деньги ходят
за ребенком. То есть условно высчитываем
– сколько школьников у нас в этом году,
сколько денег бюджет выделяет на каждого
и эти средства направляем именно на ту
школу, куда пойдет ребенок. Вот тут уже
учебные заведения начнут конкурировать за
школьников. Если государство финансирует
среднее образование, то пусть эти деньги
распределяют не абстрактно среди учебных
заведений, а по количеству детей, которые
они взяли. Вот и железная мотивация строить
школы не только для местных властей, но и для
инвесторов. Закон заработает уже с 2019 года,
а на полную имплементацию уйдет от 2 до 5
лет. Правда, в министерстве предупреждают,
что чистой уравниловки тут не будет. То
есть формула «1 ребенок-ученик равняется
Х гривен в учебный год на счет школы» будет
применяться не в чистом виде, а с поправкой.
Потому что частные школы с высокой оплатой
в основном расположены в крупных городах, а
70% государственных учебных заведений без
дотаций просто не выживут.
Вопрос построения программы «деньги ходят
за ребенком» настолько важный и сложный, что
министерство пока не предлагает окончательное
решение, а проводит широкое обсуждение.
Которое в результате закончится дискуссией в
парламенте. Копий будет сломано очень много, но
ошибки и поспешность в столь важном вопросе
могут обойтись дороже. С другой стороны,
промедление тоже чревато. Слишком долго мы
откладывали решение проблемы, предпочитая
делать вид, что ничего не происходит. И
спохватились в ситуации, когда система
затрещала по швам, совершенно не соответствуя
реальным запросам общества (https://censor.
net.ua/blogs/3062961/kak_deti_v_shkolu_novye_
pravila_priema_pervoklashek). – 2018. – 24.04).
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Блог на сайті «Цензор.НЕТ»
Про автора: Олександр Поліщук, генералмайор запасу, військовий дипломат, член партії
УКРОП
Чи настане мир з новим законом про
національну безпеку?
На минулому тижні Верховна Рада ухвалила
президентський законопроект № 8068 "Про
національну безпеку", що був внесений ще
27 лютого як невідкладний для позачергового
розгляду. Документ підтримали лише в
першому читанні, і до його остаточного
ухвалення може спливти чимало часу. Над
попереднім "невідкладним" президентським
законопроектом щодо забезпечення суверенітету
України над тимчасово окупованими територіями
в Донецькій і Луганській областях Рада
працювала понад чотири місяці. Та навіть якщо
секретареві РНБОУ Олександру Турчинову в
черговий раз вдасться за дорученням президента
"протягнути" законопроект № 8068, цей
законодавчий акт навряд чи вирішить проблеми
національної безпеки в цілому й трансформації
безпекового та оборонного сектору зокрема. У
ньому не йдеться про весь спектр національних
інтересів держави та їхнє забезпечення в
економічній, екологічній, кібернетичній та інших
сферах. Саме цей недолік намагалася виправити
в альтернативному законопроекті № 8068-1
депутатська група, очолювана представниками
"Самопомочі". За рекомендацією галузевого
парламентського комітету окремі положення
альтернативного документа будуть враховані
під час доопрацювання до другого читання
президентського законопроекту.
С еред
переваг
пре зидент ського
акта його прихильники називають,
зокрема,
запровадження
стандартів
Північноатлантичного альянсу в Україні. А
один із "убивчих" аргументів Турчинова на
користь документа – участь у його підготовці
експертів НАТО, Європейського Союзу і США.
Представляючи законопроект у Верховній
Раді, Секретар РНБО України наголошував, що
цей документ має стати ключовим інструментом
реформування галузі національної безпеки.
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Насправді цим законопроектом президент
намагається щонайменше "зацементувати", а по
можливості й розширити свої повноваження у
керівництві сектором безпеки та оборони. Роль
парламенту в цій сфері наразі обмежується
формальним розглядом бюджету. Верховна
Рада не має жодного впливу на вироблення
державних стратегій трансформаційних
процесів. Парламент може хіба провести
слухання з цих питань та надати рекомендації,
які не є обов’язковими для виконання.
Дійсно, силовикам набагато простіше
проводити зручні для себе рішення через
президентську вертикаль. Наприклад,
Міністерство оборони України всупереч
стандартам НАТО, на які посилається глава
держави, намагається через законопроект
зберегти свої функції як органа військового
управління. Це абсурд. Адже очолювати
його, відповідно до документа, має цивільний
(!) міністр з цивільними ж заступниками.
Відповідно, міністр оборони як цивільна особа
і керівник органа виконавчої влади у структурі
Кабінету Міністрів не може підпорядковуватися
Президентові України як Верховному
головнокомандувачу Збройних сил. Він також
не може здійснювати оперативне керівництво
застосуванням Збройних сил України, адже
це спричинить конфлікт з повноваженнями
головнокомандувача Збройних сил. Ба
більше, президенту вкрай важливо зберегти
через підлеглого міністра повний контроль
над системою оборонних закупівель та
відповідними ресурсними потоками. Така
практика неодмінно призведе до повторення
корупційних скандалів, свідками яких ми
були як минулого, так і цього року. Чи не тому
нинішній очільник оборонного відомства
докладає надзусиль, щоб залишитись міністром
– краще військовим (до остаточного відновлення
територіальної цілісності держави), та можна й
цивільним, але без обов’язкового п’ятирічного
строку перебування в запасі до призначення на
цю посаду, як рекомендують західні експерти.
Затверджений у першому читанні
законопроект також містить недоліки в
побудові системи управління оперативними
міжвідомчими угрупованнями військ, що

може мати серйозні наслідки для воєнної
безпеки держави. Є й значні претензії до
законопроекту через маргіналізовану роль ЗМІ
в гарантуванні національної безпеки. Крім того,
документ дублює положення низки чинних
законодавчих актів, зокрема так званого закону
про реінтеграцію й деокупацію Донбасу.
Усіх цих прорахунків можна було б уникнути,
якби розробники, зважаючи на принципове
значення законопроекту для суспільства,
залучили до його підготовки недержавне
експертне середовище, а не обмежилися
формальним громадським обговоренням
у вузькому колі експертної ради Центру
дослідження армії, конверсії та роззброєння.
Утім, рекомендації, які висловили експерти
під час цього заходу 15 лютого, навіть не були
враховані в остаточному проекті закону.
Гадаю, причина такої "закритої" роботи над
документом – у тому, що він зовсім не має на
меті зупинити війну. Останнім часом замість
того, щоб виконувати свої конституційні
повноваження із захисту суверенітету та
територіальної цілісності України (зокрема
розірвати дипломатичні й торговельні
відносини з Росією), наші керманичі плодять
законопроекти, спрямовані на підміну
персональної відповідальності колективною,
збереження переваг для себе, перекладання
власних обов’язків на чиновників нижчого
рівня та роздування службового апарату. І
законопроект про національну безпеку – не
виняток. Влада запізнилася з ним на чотири
роки, втративши при цьому тисячі життів
українців. Та найприкріше, що вона не хоче
визнавати й виправляти своїх помилок(https://
censor.net.ua/blogs/3061468/chi_nastane_
mir_z_novim_zakonom_pro_natsonalnu_
bezpeku). – 2018. – 16.04).
***
Блог на сайті «Цензор.НЕТ»
Про автора: Павло Мороз, адвокат, правник,
екс-заступник Міністра юстиції
Как без денег защитить свои права
В мировой судебной практике стало
популярным привлечение инвесторов,
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которые могут профинансировать иски
истцов в арбитражных делах. Такая практика
называется Litigation ﬁnance / Litigation funding
или финансирование судебных разбирательств.
Проще говоря, истец или ответчик (смотря
кому нужны деньги) получает финансирование
на покрытие судебных расходов от инвестора,
у которого нет прямой заинтересованности
в исходе дела, кромеполучения дивидендов/
процентов, если дело выиграно.
Почему же они это делают? Все просто: это
не просто деньги на ветер – это своего рода
инвестиция. Конечно же, риск есть, но, а где
его сегодня нет?
Законодательство многих стран дает доступ
к внешнему финансированию обеих сторон
арбитража, чем, собственно, и уравнивает их
позиции, вне зависимости от материальных
возможностей.
Кому хорошо?
Да, собственно, всем. Истец получает
реальную возможность для правосудия,
инвестор – свои дивиденды, ответчик –
достойного соперника в суде, а юристы
и адвокаты – клиента и гонорар. В целом
система грамотная и достаточно интересная.
Но нужна ли она в Украине и самое важное
– приживетсяли?
Откуда растут ноги?
Практика пришла с Запада. Такое
финансирование в его современной форме
началось в середине 90-х годов, после
принятия в Штатах закона, позволяющего
руководителям
компаний
заключать
контракты на финансирование судебных
разбирательств. Судебные требования были
признаны корпоративным активом, и в скором
времени стали появляться компании, которые
специализировались на финансировании
судебных тяжб. Рост такого финансирования
позволил вкладываться и популяризовать
коллективные иски. Хотя до середины 2000-х
годов судебное финансирование в США
ограничивалось делами по причинению вреда
здоровью.
Сейчас же эта сфера набирает все больше
оборотов.Litigation ﬁnance (не путать с TPF,
ведь TPF – финансирование третьей стороной
44

– это лишь одна из форм Litigation ﬁnance) к
2017 году стало отраслью, которая оценивается
в $3 млрд.
Именно с помощью Litigation ﬁnance были
выиграны достаточно известные в мировой
юридической практике дела.
Например, компания Counsel Financial,
специализирующаяся на финансовой поддержке
истцов, получила прибыль в $11 млн, инвестируя
в иск спасателей к властям Нью-Йорка. Компания
вложила $35 млн в судебный процесс против
властей Нью-Йорка в защиту прав спасателей,
пожарных и волонтёров, которые пострадали
после теракта 11 сентября.
Адвокаты истцов доказали прямую связь
между заболеваниями и вредными парами и
пылью здания во время спасательных работ. В
результате около 10 тысяч работников получили
компенсацию $712,5 млн за причинение
вреда здоровью. Рассмотрение дела,конечно
же,заняло два года, но и истцы, и компания
свои деньги получили.
Еще один громкий случай – иск маленькой
британской компании Miller к американской
корпорации Caterpillar. Miller обвинила
американского производителя спецтехники в
краже промышленной тайны. И вместо того,
чтобы платить юристам из собственного
кармана, директор Miller решил привлечь
финансирование фирмы Arena Consulting.
Этот иск даже называли делом «Давид против
Голиафа», настолько неравны были изначально
силы компаний. Но в итоге Miller отсудил у
Caterpillar более $74 млн. Сколько получили
Arena Consulting, неизвестно, но точно не
меньше 20-30% от суммы иска.
В перспективе
В мировой практике Litigation finance
гарантировано будет развиваться. Ведь по
данным опроса, 67% компаний, которые
судились в 2017 году, не знали, что могли
привлечь инвестиции для своего иска, 26%
знали, но не были уверены, что их дело подходит
для финансирования, 5% пытались получить
материальную поддержку, но их случаи не
были одобрены, и только 2% из опрошенных
компаний успешно привлекли инвестиции для
ведения судебного дела.
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Что касается Украины, то у нас институт
коллективного иска ещё не введен и, к
сожалению, данный вопрос остается открытым.
Ведь несмотря на то, что коллективные иски –
это эффективное средство защиты интересов и
прав населения, а так же реальный инструмент
повышения эффективности работы судебной
власти в стране, – увы, в украинской судебной
практике фактически коллективные иски не
рассматривают.
Потому как в ГПК и других законодательных
актах нет четкой процедуры и механизма
предъявления и ведения коллективных исков,
которые бы охватывали все нюансы, что
возникают в течение всего судебного процесса.
П о э том у,
н е о бход и м о
с о зд ат ь
унифицированную систему института
коллективного иска в Украине: от сбора
информации – до выполнения судебного
решение. Но этот вопрос никто не лоббирует.
Когда в Украине появится такая система?
Говорить о конкретной дате рано, так что вопрос
остается открытым. Но все же это полезная,
важная и действительно перспективная идея на
будущее (https://censor.net.ua/blogs/3061841/
kak_bez_deneg_zaschitit_svoi_prava). – 2018.
– 17.04).
***
Блог на сайті «Українська правда»
Про автора: Валерій Дубіль, народний
депутат
У 2019 році реформу первинки має довести
до ладу вже новий прем'єр
Після прийняття «головного законопроекту
медреформи» №6327, влада змінила акценти
у фінансуванні системи медицини. У бюджеті
2018 вона збільшила фінансування первинної
ланки медицини (сімейні лікарі) і паралельно
зменшила фінансування на інших рівнях
(екстрена меддопомога, високоспеціалізована
і т. ін). Чим виправданий такий крок?
З усіх каналів ЗМІ МОЗ заявляє: реформа
«первинки» розпочалась. 1 квітня українці
почали підписувати договори зі своїми
сімейними лікарями, які вже з 1 липня
отримуватимуть фінансування за новою

системою. Залежно від віку, на кожного
приписаного по декларації пацієнта, медичний
заклад отримуватиме:
Для тих медзакладів, які не встигнуть
заключити достатню кількість договорів для
провадження діяльності, влада передбачила
тільки 240 гривень на рік за кожного пацієнта,
який проживає на території обслуговування
відповідної установи («червоний список»).
Більше грошей влада їм вирішила не закладати
у бюджет – мовляв, так первинка швидше
реформується, бо в лікарів буде стимул
підписувати ці договори. У яких, до речі,
відсутній сам підпис лікарі. Та це вже інша
історія.
Виникає дуже доцільне запитання – якщо вже
так терміново потрібно перейти на нову систему
фінансування, чому МОЗ відмовляється від
грошей, закладених у бюджет?
Під «реформу» на первинку заклали
приблизно у 2,37 рази більше грошей у
порівнянні з 2017 роком. Та скористатися
«реформою» зможе трохи більше 4 млн
українців. У проекті постанови Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Порядку
реалізації державних гарантій медичного
обслуговування населення за програмою
медичних гарантій для первинної медичної
допомоги на 2018 рік» відзначено, що на
2018 рік потреба в фінансуванні первинки за
новою системою складає тільки 1,8 млрд. Цих
грошей вистачить лише на 10% населення. А
це – у 7,2 рази менше, ніж було закладено в
бюджет у першому читанні (при прийнятті
бюджету ця сума зменшилась до 8 мдрд грн).
От і відповідь: влада на практиці побачила,
що не встигне провести реформу швидко, як
збиралась, коли обіцяла завершити реформу
первинки у 2018 році. Якби у влади був план
і вона за ним чітко діяла – це все було б вже
100 разів прораховано.
Влада підмінила поняттям «реформа»
перекидання грошей з одного напрямку – на
інший
Збільшення фінансування, безсумнівно,
поліпшить рівень надання первинної медичної
допомоги для пацієнтів, збільшить зарплати
лікарям і поліпшить умови їхньої праці. Та
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чи є тут заслуга псевдореформи? Адже навіть
попередня система фінансування медицини
дозволила б лікуватись безкоштовно, якби на
неї виділяли достатні суми.
Скажемо так – це просто закидання грошима,
яких вистачить рівно до президентських
виборів. Рахуємо.
Щоб перевести всю «первинку» на нову
систему фінансування, потрібно:
Щоб профінансувати первинку повністю за
новою системою, потрібно не 13, а 24,15 млрд
грн, що в 1,8 рази більше ніж зараз. А щоб
перевести всю систему на нове фінансування
(хоча б до рівня реформованої первинки)
потрібно не мало – закласти більше не на 10%
(як в цьому році в порівнянні з 2017), а на 180%,
що складе величезну суму в 205 млрд грн.
Чи зможе це потягнути бюджет України в
найближчі роки? Звичайно, ні! Не кажучи вже
про збільшення тарифів, які планував МОЗ.
Грошей просто немає де взяти без забезпечення
значного зростання економіки і відповідного
зростання доходів бюджету. Єдиний вихід
– шукати джерела фінансування медицини
поза бюджетом: як мінімум – впроваджувати
страхову медицину і обов'язкове медичне
страхування.
«Реформа» ж, яку впроваджує влада, діятиме
виключно до президентських виборів. Бо жодних
конструктивних кроків, які б реально реформували
систему для людей чи шукали додаткове
фінансування владою зроблено не було. З кожним
днем залишки старої системи зникають, а на їхнє
місце не приходить система нова. Рівно до весни
2019 влада зможе гратися у перекидання бюджетів
з напрямку – на напрямок, щоб профінансувати
практику рівно стількох лікарів, скільки потрібно
для проходження «необхідного» кандидата.
Адже згадаймо: саме Нацслужба здоров’я
на свій розсуд займатиметься видачею грошей
за пацієнтів медзакладам. Тільки створивши
корупційного монстра – Нацслужбу здоров’я
– влада почала перекидати фінансування на ті
напрямки, які ця служба фінансуватиме. І першою
стане первинка. Збіг чи продумане будівництво
піраміди з виборців? (https://lb.ua/blog/valeriy_
dubil/395466_2019_rotsi_reformu_pervinki_maie.
html). – 2018. – 17.04).
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Безвідповідальна пенсійна реформа
17 квітня в сесійну залу виноситься
законопроект
щодо
впровадження
накопичувальної пенсійної системи номер 6677д. В ньому пропонується впровадити обов’язкові
внески до накопичувальної пенсійної системи.
По суті кожна людина віком до 35 років
може стати зобов'язаною частину свого доходу
віддавати в управління недержавним пенсійним
фондам. При цьому жоден із величезних
ризиків такої системи в українських умовах не
береться до уваги і ці заощадження із високою
ймовірністю може бути знецінено або, інший
варіант – в майбутньому націоналізовано
для покриття дефіциту солідарної пенсійної
системи, тобто Пенсійного фонду України.
Центр економічної стратегії, який я
представляю, вважає це безвідповідальним
підходом до особистих заощаджень громадян та
сподіваємося, що законопроект буде відхилено.
Що таке другий рівень пенсійної системи
Пенсійна реформа покликана збільшити
добробут людей, коли вони вибувають з робочої
сили. Накопичувальні пенсії – один зі шляхів
досягнення цієї мети. Він передбачає, що внески
громадян протягом життя в обов’язковому
порядку спрямовуються на приватні
індивідуальні рахунки, де накопичуються
заощадження. І лише після виходу на пенсію
ці заощадження повертаються пенсіонерам.
Іноземний досвід впровадження другого
рівня
Вважалося, що другий рівень пенсійної
системи (1) дозволить диверсифікувати ризики
та згенерує інвестиційний дохід як додаткові
джерело накопичень; (2) людина відчуватиме
ці накопичення не як внески на далеку пенсію
в старості, а як свої власні кошти, що у свою
чергу стимулюватиме офіційну зайнятість; (3)
сприятиме розвитку ринків капіталу, особливо
довгострокових фінансових інструментів,
бо на ринку з’являться вільні кошти, яким
знадобляться інструменти для інвестицій.
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Чилійський приклад обов’язкових
накопичень, або так званого другого рівня
пенсійної системи, надихнув багато країн
Східної Європи. Угорщина (1998 р.) та Польща
(1999 р.) першими в регіоні провели реформи
пенсійної системи, слідом за ними – Болгарія
та Хорватія (обидві у 2002 р.) та Румунія
(2007 р.). Серед пострадянських країн реформи
пенсійної системи провели Росія та Казахстан
(1998 р.). Але практика показала, що теоретики
були занадто оптимістичними.
Дохідність накопичувальних фондів була
низькою та часом не покривала інфляцію,
високі адміністративні витрати фондів
додатково «з’їдали» частину цієї дохідності,
диверсифікації активів не відбулося – більшість
фондів просто вкладали кошти в державні
облігації та банківські депозити. Як наслідок,
більшість систем другого рівня були або
націоналізовані, або скасовані після фінансової
кризи 2008-2009 років, хоча не у всіх країнах
це скасування було остаточним. Повністю
або частково націоналізували чи скасували
пенсійні системи другого рівня Польща,
Литва, Словаччина, Болгарія, Угорщина, Чехія,
Естонія, Хорватія, Румунія.
Наймасштабнішу пенсійну реформу на
пострадянському просторі було проведено в
Казахстані, де в 1998 році солідарна система
була трансформована в накопичувальну:
до другого рівня відраховувалось 10% від
заробітної плати працівників. Система була
націоналізована в 2013 році через те, що
десять приватних пенсійних фондів не змогли
забезпечити дохідність капіталу вищу, ніж
рівень інфляції, тобто збереження внесків
у реальному вираженні. До того ж, ризик
гарантування мінімального рівня доходу
державою перетворився на значний тягар для
державного бюджету.
Росія стала однією з останніх країн
Східної Європи, де держава не втрималась
від втручання в другий пенсійний рівень
обов’язкових індивідуальних накопичень. У
2012 році Дума підтримала план скорочення
внесків до другого рівня з 6% до 2%, а 2014 року
був введеній мораторій на передачу пенсійних
накопичень росіян недержавним пенсійнім

фондам. Реальна причина націоналізації
була така сама, як і в інших країнах – доходи
багаторівневої системи не змогли подолати
стрімке погіршення демографічної ситуації,
результатом чого стало зростання дефіциту
державних фінансів, і накопичені людьми
кошти видалися державам гарним способом
подолання фіскальних проблем.
Українцям така пенсійна система не потрібна
Україна зараз не має жодних підстав вважати,
що їй вдасться не повторити зазначених вище
проблем європейських країн. Хитка фінансова
стабільність, висока та нестійка інфляція,
ризики в фінансовій системі, відсутність
правовладдя та геополітичні проблеми можуть
вилитися у збитковість довгострокових
інвестицій, а диверсифікувати ризики фізично
неможливо за відсутності інструментів та,
скоріше за все, обмеженому доступу до
інвестицій закордон, бо по-перше, метою
ідеологів реформи є створення довгострокового
фінансового ресурсу всередині країни, а
по-друге централізований та обов’язковий
відтік капіталу закордон створить тиск на курс
гривні та інфляцію, що недоцільно в кризові
часи.
Ще один негативний ефект, який не
оцінювали розробники, може виявитися у
послабленні сукупного попиту. Додатковий
збір з доходів громадян (7-15% від зарплати за
планами різних розробників реформи) призведе
до того, що у них в розпорядженні залишиться
менше коштів, знизиться їх споживання, а
це, відповідно, спричинить тиск на попит у
приватному секторі і на економічне зростання.
Через обмеженість інструментів на ринку
(державні облігації та банківські депозити,
причому в основному в державних банках), ці
кошти навряд чи зможуть компенсувати падіння
сукупного попиту через зростання інвестицій в
економіку. По суті через ту саму обмеженість
інструментів українську молодь просто
непрямо змусять за свій кошт кредитувати
уряд, а посередники – зберігачі, фонди, КУА –
будуть іще брати за це немаленькі комісійні.
Додатково у довгостроковому періоді,
скоріш за все, з’явиться ще фіскальний ризик
– у випадку знецінення таких обов’язкових
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пенсійних накопичень знайдеться багато охочих
зробити відповідальною за це державу, що
означатиме серйозне навантаження на бюджет,
схоже із тим, яке Україна мала під час виплат
знецінених банківських вкладів. Тим більше,
що проект закону пропонує зробити фонди
учасниками системи гарантування вкладів.
Може статися і навпаки. Із досвіду багатьох
європейських та пострадянських країн можна
зробити висновок – у держави в кризові часи
буде спокуса вирішити свої фіскальні проблеми
за рахунок накопичень громадян, і ми не
бачимо причин, чому український уряд не
піде протореним шляхом східноєвропейських
держав (https://lb.ua/blog/repko/395474_
bezvidpovidalna_pensiyna_reforma.html). –
2018. – 17.04).
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депутат України, «Блок Петра Порошенка»
Повернулися живими: до питання
адаптації ветеранів АТО
Нещодавно у Верховній Раді України
зареєстровано законопроект за номером 8093
«Про військово-консалтингову діяльність», над
яким працювали експерти у військовій галузі,
командири добровольчих батальйонів, а також
безпосередні учасники АТО. Актуальність
цього документa не викликає жодних сумнівів,
оскільки (звичайно, за умови його прийняття)
ми нарешті зможемо вирішити величезний
масив проблем, що виникли внаслідок воєнних
дій на території нашої країни.
Війна з підлим і підступним ворогом
точиться вже довгі чотири роки. За цей час через
її горнило пройшло понад 300 000 українців,
тобто в мирну Україну повернулася силасиленна людей, котрі на власні очі бачили кров,
смерть побратимів, пройшли пекло Іловайська і
Дебальцевого і добре знають, що таке тижнями
сидіти в окопах, шаленіючи від думки, що ти
не можеш (через незрозумілі для багатьох
причини) дати належну відсіч ворогові…
Сьогодні ці люди серед нас. Ми їх глибоко
шануємо, але, на жаль, часто далі слів поваги
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справа не рухається. А тим часом вони
потребують практичної допомоги, ключове
слово тут – практичної. За той час, який бійці
провели на території, де йде війна, вони випали
з мирних реалій, у житті чималої кількості
колишніх воїнів відбулися непрості зміни:
хтось втратив роботу, у когось розпалася сім’я,
багато хто почувається зайвим тут і сьогодні,
серед нас. І це на противагу тим відчуттям,
які вони мали там, у таких, здавалося б,
жахливих умовах, кожного дня перебуваючи за
крок від смерті. Але на фронті було головне:
затребуваність, згуртованість, коли один за всіх
і всі за одного.
Головний
по сил
вище згаданого
законопроекту – дати цим людям реальну
можливість знайти себе у мирному житті і не
стати на хибний шлях. Адже останнім часом
доволі часто наші ЗМІ публікують прикрі
історії, героями яких є колишні учасники
АТО, ветерани, люди, які раніше були відомі
своїми героїчними вчинками. А сьогодні вони
беруть участь у рейдерських захопленнях,
«віджиманні» бізнесу, вибиванні боргів у
незаконний спосіб. Чому так відбувається?
Не в останню чергу тому, що не бачать іншої
можливості зреалізуватися, застосовуючи
свій насправді безцінний практичний досвід і
вміння.
Законопроект № 8093 саме й налаштований
на те, аби всі ці знання і досвід направити у
потрібне русло і не дати достойним людям
можливості поповнювати ряди приватних
військових компаній (ПВК) та інших
парамілітарних організацій, що діють поза
межами закону.
Коротка довідка. Останніми роками
кількість приватних військових компаній
у світі безупинно зростає (на сьогодні їх
налічується близько 500, і то маються на увазі
тільки доволі потужні утворення). Причому
вони створюються не в якихось «бананових
республіках», йдеться про такі країни, як
Сполучені Штати Америки, Велика Британія,
Франція (їхня діяльність регулюється законами
відповідної держави). Так, під час подій в Іраку
там активно діяла американська приватна
військова компанія Blackwater. Подібна
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організація займалася ліквідацією Усами бін
Ладена. Є такі «армії» і в Росії. Найбільш
відома – скандальна «ЧВК Вагнера», яка
існує поза законом і на рахунку якої чимало
злочинів, зокрема на Донбасі. На наших
теренах існування ПВК неможливе, оскільки
це суперечить українському законодавству.
Що пропонується у нашому законопроекті?
Звичайно, там жодним чином не йдеться про
створення «приватних армій» на території
нашої держави. Натомість автори вважають за
потрібне наділити офіційним статусом і взяти
під державний контроль організації, які можуть
надавати «державам, юридичним чи фізичним
особам за межами України послуги військового
або охоронного характеру». Якщо брати до уваги
військовий аспект, то йдеться про наступне:
• навчання особового складу збройних сил
або інших силових чи правоохоронних органів
іноземної держави, а також надання кадрової,
фінансової, логістичної та інформаційноаналітичної підтримки;
• обслуговування і ремонт військової техніки
та обладнання;
• забезпечення поставок військової техніки
та обладнання;
• розмінування територій, будівель, споруд;
• надання медичних та парамедичних послуг;
• участь у мирному врегулюванні воєнних
конфліктів.
І це, звичайно ж, далеко не повний перелік
послуг військового характеру – у законопроекті
він представлений набагато ширше.
Стосовно охоронної діяльності, яка теж
є складовою частиною роботи військовоконсалтингових організацій за кордоном, то вона
передбачає охорону об’єктів різного призначення,
забезпечення захисту життя та здоров’я фізичних
осіб, консультаційні послуги з питань охоронної
діяльності тощо. У законопроекті № 8093
зазначається (і це важливо), що всі вищезгадані
аспекти діяльності військово-консалтингових
організацій підлягають ліцензуванню. Задля
здійснення державного нагляду передбачається
створити Національну комісію.
Отже, підсумовуючи, можна зазначити, що
прийняття цього законопроекту дасть реальну
можливість:

• створити нові робочі місця для громадян
України, зокрема для учасників АТО, котрі
зможуть працювати у тому сегменті, з яким
вони добре обізнані, отримуючи за це достойну
платню;
• працювати за кордоном на цілком легальних
засадах;
• діяти відповідно до українського
законодавства, оскільки ці суб’єкти
господарювання будуть зареєстровані в Україні;
• сплачувати чималі податки до державного
бюджету.
Прийняття анонсованого законопроекту не
тільки відкриє шлях до створення нових ВКО,
а й полегшить життя тим організаціям, які вже
існують в Україні, оскільки дасть їм можливість
працювати у цілком законному полі(https://
lb.ua/blog/valerii_karpuntsov/395578_
povernulisya_zhivimi_pitannya.html). – 2018.
– 18.04).
***
Блог на сайті «Lb.ua»
Про автора: Сергій Галетій, голова комісії
НСКУ з пропозицій до законодавчих ініціатив
І знову хто в ліс, а хто по дрова
Вкотре законодавчий процес відбувається,
як у нас це добре вміють робити – всупереч
логіці. Наведу тут одразу пряму зрозумілу усім
аналогію, щоб ви теж швидко побачили, в чому
суть. Будь-хто погодиться, що не можна спочатку
укласти лінолеум чи інше оздоблювальне
покриття, а потім робити стяжку підлоги для
її вирівнювання. Яка має бути послідовність
– очевидно. Чому ж законодавчий орган
намагається діяти, аби знову все ускладнити?
Штовхає заплутатися в суперечностях, а потім
буде намагатися їх «героїчно» розв'язувати,
витрачаючи час на черговий круг тяганини
проходження законопроектів. Навіщо це
марнотратство зусиль, яке призводить до
хронічної правової недолугості? Невже одразу
неможна діяти правильно? Питання риторичні.
От саме цього й вимагає громадськість
від народних депутатів стосовно розгляду
законопроекту № 7539, яким пропонується
ціла низка змін до законодавства про авторське
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право і суміжні права. Повністю поділяючи
нижченаведені вимоги пропоную до вашої уваги
текст Заяви групи «Культура» Реанімаційного
Пакету Реформ (РПР):
Громадськість закликає відправити
законопроект № 7539 щодо врегулювання
питань авторського права і суміжних прав на
повторне перше читання
У порядок денний парламенту вже
найближчий час на перше читання може
бути винесений урядовий законопроект «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
щодо врегулювання питань авторського права
і суміжних прав» (реєстр. № 7539). 14 березня
профільний парламентський комітет з питань
науки і освіти на своєму засіданні вже ухвалив
рішення рекомендувати прийняти документ за
основу у першому читанні.
Цей законопроект продовжує практику
нехтування Міністерством економічного
розвитку і торгівлі процедури підготовки
нормативно-правових актів з залученням
фахових експертів і обговорення у зацікавлених
спільнотах, як це відбулося з дотичним
законопроектом «Про ефективне управління
майновими правами правовласників у сфері
авторського права і (або) суміжних прав»
(реєстр. № 7466), який наразі напередодні
другого читання намагається відкоригувати
створена при профільному комітеті робоча
група.
Зараз вже зрозуміло, що ці обидва
законопроекти змістовно пов’язані один з
одним та їхнє опрацювання має відбуватися
послідовно. Тобто до голосування в остаточній
редакції законопроекту № 7466, напрацювання
будь-яких пропозицій до законопроекту
№ 7539 буде неефективним та професійно
безпідставним.
Експерти групи Культура Реанімаційного
Пакету Реформ закликають парламент зачекати
з ухваленням у першому читанні законопроекту
№ 7539 оскільки:
• має відбутися розподіл сфер колективного
управління (обов’язкового та розширеного),
що виявить яких саме нормативних положень
не вистачає у базовому законі, у тому числі
термінологічного апарату;
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• мають бути оновлені та доповнені правові
норми щодо використання об’єктів авторського
права і суміжних прав (аудіовізуальних
творів, репрографії, права слідування) разом
з діями учасників здійснення цих прав, яких
зараз законопроект № 7539 не містить та
залишається незрозумілим чи увійдуть вони до
№ 7466 чи ні (сталося так, що останній руйнує
логічну побудову стосунків базового закону й
«підпорядкованого»);
• слід усунути розбіжності, які стануть
наявними після ухвалення законопроекту
№ 7466, наприклад: застосування такого
об’єкта суміжних прав як «відеограма», якого
у міжнародних угодах, до яких приєдналася
Україна, не існує (є «перший запис фільму»).
Законопроект № 7539 намагається видалити з
законодавчого поля цей термін. Втім, робить це
теж у неприйнятний спосіб;
• важливо врахувати зміни до самого
тексту законопроекту № 7466 щодо питань
колективного управління, які робоча група
немала можливість додати з об’єктивних
обставин (стислі строки, структурні обмеження
тощо) та усунути його розбіжності з оновленим
базовим законом.
Таким чином, у разі прийняття у першому
читанні законопроекту № 7539 (до набрання
чинності № 7466) до нього не зможуть бути
подані необхідні зміни у режимі депутатських
поправок і пропозицій, а головне, що наявна
структура законопроекту № 7539 істотно
обмежує можливість подання таких критично
необхідних до нього змін.
Враховуючи вище зазначене, поточна
редакція законопроекту № 7539 та ініціативи
щодо найшвидшого ухвалення його у першому
читанні не відповідають потребам захисту прав
суб’єктів авторського права і суміжних прав в
Україні. Саме тому експерти групи Культура
Реанімаційного Пакету Реформ закликають
народних депутатів не ухвалювати законопроект
№ 7539 у першому читанні та проголосувати за
повернення документу на доопрацювання до
Комітету з питань науки і освіти.
Сподіваюся, що цей голос буде почутий
(https://lb.ua/blog/sergiy_galetiy/395621_i_
znovu_hto_lis_hto_drova.html). – 2018. – 19.04).
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***
Блог на сайті «Lb.ua»
Про автора: Євген Крапивін, Експерт
Асоціації УМДПЛ та Реанімаційного Пакету
Реформ
Реформа податкової міліції – хто прийде
на заміну?
У середу правоохоронний комітет Ради
схвалив три законопроекти про Національне
бюро фінансової безпеки (НБФБ) та надіслав
їх до сесійної зали. Виникає запитання щодо
того, який з них буде ухвалено і чи є між ними
концептуальна різниця.
У контексті реформ органів правопорядку
активно декларується масштабна ціль –
покласти край практиці незаконного тиску
на бізнес з боку силовиків та розслідувати
економічні злочини за допомогою аналітичних
інструментів.
Досягнення таких амбітних висот потребує
домовленостей різних політичних сил,
державних органів та бізнес-спільноти.
Сьогодні на цьому полі продовжує працювати
напівлегальна податкова міліція, економічні
підрозділи СБУ, а також Департамент захисту
економіки Національної поліції. І всі слідчі
органи, як стверджують політичні оглядачі
і політики, залучені до корупційних схем та
вибивання грошей. Як наслідок, ніхто не бажає
поступитись “ласим шматком” і позбутись
правоохоронних повноважень.
На розгляді українського парламенту
перебувають три законодавчі ініціативи на
цю тему від груп депутатів – Національне
бюро фінансових розслідувань (НБФБ)
Ніни Южаніної, альтернативний НБФБ
Андрія Журжія, а також Фінансова поліція
Тетяни Острікової. У проектах прописані
концептуально різні речі, що видно з таблиці,
яка додається до цього блогу. Одразу скажу,
що жоден з них не є ідеальним та таким, за
який можна просто зараз голосувати в цілому.
Кожен містить гарні ідеї, які варто розвивати та
доопрацьовувати.
5 квітня законопроект Южаніної визначено
Президентом як невідкладний. Варто зауважити,
що відповідно до пункту 3 Рішення КСУ

2-рп/2001, в якому розтлумачені положення
статті 93 Конституції, невідкладність
законопроекту визначається саме на стадії
законодавчої ініціативи, яка має місце під час
внесення проекту до Верховної Ради. Отже,
Президент не наділений повноваженням
визначати депутатський законопроект
невідкладним – тільки свій. Такий поспіх
Президента є, м’яко кажучи, неконституційним.
16 квітня на погоджувальній раді Ніна
Южаніна знову згадала про НБФБ, також
лунало багато згадок про цей орган з боку
керівників фракцій. Андрій Кожем’якін, голова
Комітету з питань законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності, влучно зауважив,
що варто спочатку завершити створення
Державного бюро розслідувань, а потім
вже зайнятись “фінансами, нюансами і всім
іншим”. Також він повідомив, що посли G7
не дуже задоволені тим, що створення НБФБ
форсується.
Результатом цих перепалок стало схвалення
18 квітня Комітетом з питань законодавчого
забезпечення правоохоронної діяльності
Верховної Ради всіх трьох законопроектів. Їх
рекомендовано взяти за основу, тобто ухвалити
в першому читанні у сесійній залі. При чому
засідання Комітету було жвавим та оголило
відсутність домовленостей між політичними
силами. Ніна Южаніна та Артур Герасимов
були на сто відсотків впевнені у тому, що їх
варіант НБФБ буде схвалено, а альтернативні
– відхилено. Тим не менш, попри нагадування
про його невідкладність та підтримку
Президента, Комітет ухвалив зважене рішення
– нехай депутати розбираються у сесійній залі.
Відмітимо, що вже після голосування Голова
фракції БПП Артур Герасимов намагався
вмовити депутатів переголосувати, тобто
змінити рішення. Це знову ж таки говорить,
що єдиного бачення НБФБ немає і цей процес
непідконтрольний Президенту повною мірою.
Так чим же відрізняються три законопроекти?
(і) Основний (реєст. №8157) – Ініціатори:
голова податкового Комітету Ніна Южаніна та
інші.
Концептуально це реорганізована податкова
міліція із “замашками” економічної розвідки
51

Щоденник блогера

від СБУ. Законопроект створює невиправдану
дослідчу процедуру створення аналітичних
записок, яка підміняє розслідування злочину;
надмірний доступ до персональних даних;
створює орган, фактично підконтрольний
Президенту через порядок звільнення його
керівника. До речі, повноваження Президента
з призначення і звільнення керівника НБФБ
також неконституційні.
До того ж цей “аналітичний” орган матиме
підрозділи фізичного захисту (власний спецназ)
та штат у 4000 працівників. Для порівняння
НАБУ – 700; ДБР – 1500 осіб. Замовчується, що у
разі його ухвалення економічні підрозділи СБУ
залишаються, як і захист економіки Нацполіції.
В цілому система залишається незмінною, а
бізнес незахищеним. Такий висновок також
можна зробити, прочитавши детальний аналіз
цього законопроекту від Міністерства фінансів,
яке взагалі не рекомендує його приймати навіть
у першому читанні.
Окремо варто сказати про дослідчу
перевірку. Одним зі здобутків КПК 2012 року
став механізм реєстрації всіх заяв про злочини,
без всіляких дослідчих перевірок і стадій
порушення кримінальної справи. Метою цього
була мінімізація ризику необґрунтованих
відмов з боку правоохоронців у реєстрації
заяв. Ніна Южаніна пропонує виняток з цього
правила спеціально для НБФБ – відмінний від
загального порядок, яким передбачено, що у
разі надходження заяви про вчинення злочину,
що підслідний НБФБ, відомості не вносяться
автоматично в ЄРДР, а готується аналітична
записка. При цьому строки підготовки такої
записки не визначені – це можуть бути місяці,
а можуть – роки. Це містить корупційні ризики
для суб’єктів господарювання, адже НБФБ
має легальну причину “поховати” будь-яку
справу, бо навіть прокурор не може відкрити
провадження, внісши відомості до ЄРДР.
(іі) Альтернативний №1 (реєст. №8157-1) –
Ініціатори: Андрій Журжій та інші.
Концептуально це допрацьований урядовий
проект Служби фінансових розслідувань.
СФР – це ідея, яка розроблялась протягом
2015-2016 років Міністерством фінансів, та
була підтримана міжнародними партнерами.
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З невідомих причин так і не була підтримана
владою, що дало поштовх до власної ініціативи
з боку Президента, яку згодом подала Ніна
Южаніна. Альтернативний законопроект,
на відміну від першого, передбачає штат у
3000 осіб та не має надмірних повноважень і
не втручається у загальний механізм реєстрації
злочинів. До того ж, він містить квоти щодо
колишніх працівників економічних підрозділів
правоохоронних органів, а процедура його
формування є незалежною від Президента чи
інших владних суб’єктів.
(ііі) Альтернативний №2 (реєст. №8157-2) –
Ініціатори: Тетяна Острікова та інші.
Це допрацьований проект Закону "Про
фінансову поліцію" (реєст. №4228), який було
зареєстровано ще на початку 2016 року, і який
"завис" в податковому Комітеті Верховної
Ради. На відміну від першої редакції, це
не правоохоронний орган, а центральний
орган виконавчої влади, діяльність якого
координується і спрямовується Кабміном через
Мінфін. До речі, ДБР та Нацполіція, це також
ЦОВВ. Науково обґрунтована чисельність цього
органу – 1500 осіб (а для чого аналітичному
органу більше?). Переваги цього законопроекту
в тому, що він передбачає залучення фахових
міжнародників до формування цього органу, а
також – ліквідацію економічних підрозділів СБУ
та захисту економіки Нацполіції. Тобто, руйнує
систему, та робить її “цивільною”, без силовиків
і за координації Міністерства фінансів.
Так, проект Острікової є ближчим до концепції
аналітичного органу, ніж два попередніх.
Нагадаю, що відповідно до вимог Меморандуму
України з МВФ, Україна зобов’язувалась до
кінця квітня 2017 року “ухвалити законодавство
про створення нової цивільної служби,
відповідальної за розслідування фінансових
злочинів проти держави під управлінням
Міністерства фінансів України для заміни
нинішньої податкової міліції та консолідації
всіх повноважень із боротьби з фінансовими
злочинами проти Держави в одному агентстві,
уникаючи при цьому дублювання функцій.”
Ключові слова Меморандуму: цивільна служба,
Мініфін, консолідація існуючих економічних
підрозділів, уникнення дублювання функцій.
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Загальна картина із законопроектами
виглядає так: з одного боку, є основний
законопроект із концепцією реорганізованої
податкової міліції з новими повноваженнями,
спецназом і старими кадрами, з іншого
– альтернативи, що пропонують новий
цивільний, аналітичний орган без спецназу, з
новими кадрами і відсутністю залежності від
Президента.
Вибір не такий складний, як здається на
перший погляд (https://lb.ua/blog/yevgen_
krapyvin/395667_reforma_podatkovoi_militsiihto.html). – 2018. – 19.04).
***
Блог на сайті «Ракурс.ua»
Про автора: Людмила Заглада
Конституционная
жалоба:
как
гражданину защитить свои права в
Конституционном суде
Граждане Украины, предприятия и
учреждения имеют право напрямую обратиться
в Конституционный суд
Ветхозаветный проповедник Гиллель,
объясняя язычнику, что есть закон, сказал: «Не
делай ближнему твоему того, чего не желаешь
себе. Это весь закон. Все прочее только
объяснение». Перефразируя слова, сказанные
более двух тысяч лет назад, применительно
к современному законодательству, можно
сказать: «Конституция – вот главный закон, и
в основе его – права человека. Все остальные
законы – дополнения к нему».
Для того чтобы определить, соответствуют
ли все прочие законы, подзаконные акты,
постановления, решения судов Основному
Закону, и существует Конституционный
суд. Напомню вкратце этапы становления
КС Украины. Вскоре после провозглашения
независимости, в июне 1992 года Верховная
Рада приняла закон «О Конституционном
суде Украины», но четыре последующих года
этот орган существовал чисто номинально.
Заработал он только после принятия в
1996 году действующей Конституции.
Однако настоящий качественный скачок в
реформировании КС произошел полтора года

назад. Одним из результатов конституционной
реформы (июнь 2016-го) стало то, что с
10 сентября 2016 года физические и
юридические лица получили возможность
подавать жалобы в Конституционный суд.
Проще говоря, отныне любой гражданин,
любое предприятие или учреждение,
посчитавшие, что закон, на основании которого
в их отношении вынесено судебное решение,
противоречит Конституции, а все остальные
юридические инстанции пройдены и способы
защиты исчерпаны, могут подать жалобу
напрямую в Конституционный суд.
Однако
законодательно
разрешить
подавать жалобы – это полдела. Нужно было
урегулировать процедуру подачи и рассмотрения
конституционных жалоб. На это ушел почти год,
и в июле 2017-го Верховная Рада приняла новую
редакцию закона «О Конституционном суде
Украины», в которой подробно расписываются
эти вопросы. С этого момента наблюдается
всплеск обращений в КС (об этом немного ниже).
Однако окончательно история завершилась
29 марта нынешнего года, когда Конституционный
суд сформировал коллегии и сенаты, и теперь
готов к началу рассмотрения жалоб.
Пока КСУ аккумулировал у себя
жалобы, неправительственная организация
«Центр политико-правовых реформ» при
поддержке USAID провела исследование
«Конституционная жалоба: новый институт
защиты прав граждан в Украине».
«Когда этот проект только задумывался,
мы были почти уверены, что в результате нам
придется сказать, что ситуация неважная, –
отметил председатель правления ЦППР Игорь
Колиушко. – Но тогда еще Конституционный
суд не рассматривал жалоб. Однако сегодня мы
можем говорить не просто о совершенно иной
ситуации, но, я бы даже сказал, о совсем ином
Конституционном суде Украины».
Звучит, что ни говори, оптимистично.
Но какие конкретные результаты показал
мониторинг, и главное – какие выводы может
сделать из них обычный гражданин нашей
страны, который защищает свои права?
Итак, жалоба попадает в секретариат
Конституционного суда, который проверяет ее
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и делает предварительные выводы о наличии
оснований для открытия конституционного
производства. Это должно быть сделано на
протяжении семи рабочих дней.
После этого жалобы распределяют между
судьями КС. В течение последующих 20 дней
судья-докладчик передает на рассмотрение
коллегии проект решения об открытии
производства по делу или об отказе. Коллегия
постановляет это решение не позднее месяца
с даты назначения судьи-докладчика (на
самом деле, пока еще не были отрегулированы
механизмы прохождения жалоб, этот срок, как
правило, продлевался по ходатайству судейдокладчиков). Если коллегия не постановила
единогласно отказать в открытии производства,
секретарь коллегии передает конституционную
жалобу на рассмотрение сената, который и
решает вопрос об открытии производства.
Если же такое решение коллегия принимает
единогласно, то оно становится окончательным.
Рассмотрение жалоб проводится сенатами.
Если возникают сложности в толковании
Конституции, или другие юридические сложности,
сенат может отказаться от рассмотрения дела на
усмотрение Большой палаты.
А как быть, если, пока идет рассмотрение
жалобы, права продолжают нарушаться? В
этом случае Большая палата может издать так
называемый обеспечительный приказ, который
устанавливает временный запрет осуществлять
определенные действия. Этот приказ
издается в исключительных случаях, чтобы
воспрепятствовать необратимым последствиям,
которые могут наступить в связи с исполнением
окончательного судебного решения. Насколько
каждый случай является «исключительным»,
будет определяться практикой КС. Правда,
спорным пока остается вопрос, каким образом
Большая палата должна инициировать
издание обеспечительного приказа, если она
не рассматривает дело, тем более, что такие
приказы, исходя из обстоятельств, должны
выноситься в максимально короткие сроки. И кто
должен после этого рассматривать дело – сенат
или Большая палата? Эти вопросы пока еще не
урегулированы, но предполагается, что они будут
решаться в рамках регламента. Пока они являются
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дискуссионными, и более подробно ознакомиться
с предполагаемыми вариантами их решения
можно в полном тексте отчета, выложенном на
сайте Центра политико-правовых реформ.
Много вопросов возникает и к форме
составления жалоб. «Сегодня в КС
зарегистрирована 131 жалоба, соответствующая
требованиям, и 453 жалобы, которые им
не соответствуют, – поясняет руководитель
проектов по вопросам Конституционного права
ЦППР Юлия Кириченко. – Почти половина из
них касается вопросов социального обеспечения.
Но если жалоба составлена ненадлежащим
образом, это еще не конец. Документ можно
переделать и заново подать в секретариат».
Итак, вот основные ошибки, которые делают
заявители:
1. Окончательное судебное решение по
делу вступило в силу ранее 30 сентября 2016
года (напомним, с этого дня физические и
юридические лица получили право подавать
жалобы в КС).
2. Жалоба составлена не на государственном
языке (самая, по-моему, анекдотичная, зато
легко исправимая ошибка).
3. Жалобы от юрлиц подписаны
неуполномоченными лицами, не приложены
учредительные документы юрлиц и акты
о назначении на должность или избрании
уполномоченных лиц.
4. Не указаны конкретные положения
(статья, часть, пункт) закона, который
следует проверить на соответствие
Конституции, а значит, и статья Конституции,
на соответствие которой нужно проверить
закон.
5. Отсутствует обоснование оспариваемых
положений (то есть утверждений о
неконституционности закона, отдельных
его положений, нормы, которая, по мнению
жалобщика, была нарушена вследствие
применения закона).
6. Подана не засвидетельствованная в
установленном порядке копия окончательного
решения суда.
И еще один важный момент. Объектами
жалобы не могут быть оспаривание решений
судов в системе судоустройства Украины,
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Совсем недавно новообразованный
Верховный суд пересек психологический
рубеж – первые 100 дней своей работы.
Это, безусловно, не срок, чтобы делать
далекоидущие выводы. Однако те 75 тыс.
судебных актов Верховного суда, в том числе
примерно 9,6 тыс. постановлений, принятых по
сути рассмотрения конкретных дел, – вполне
достаточный материал для анализа некоторых
тенденций в работе ВС.
Во-первых, сугубо субъективно, следует
признать, что кардинальных изменений,
качественных сдвигов в работе ВС не
просматривается. Складывается впечатление,
что после того, как схлынула «медийная волна»
и пиар, ВС вернулся в свое обычное вялотекущее
состояние разновекторной судебной практики,
или, как говорят англичане, business as usual.
Во-вторых, если не читать юридических
газет, то у многих может сложиться впечатление,
что никакой судебной реформы не произошло
вовсе. Давайте будем откровенны: множество тех
же лиц в мантиях заседают в тех же кабинетах,
только с новыми табличками.
В-третьих,
наблюдается
полное
игнорирование процессуальных новаций,
вступивших в силу после 15 декабря
2017 года. Как и прогнозировалось, суды
применяют новые нормы лишь в той части, в
которой они понятны, приемлемы и эффективны
в работе. В подавляющем большинстве случаев
суды de facto не делают различий между
упрощенным и полным судебным процессом; не
следят щепетильно за порядком и очередностью
подачи заявлений сторон по существу исковых
требований; не слишком придерживаются новых
правил инстанционной и предметной подсудности;
предпочитают не использовать право определения
более эффективного способа защиты права, чем
тот, который избрал истец, и т. д.
***
Пока, слава Богу, особенно в первых
Блог на сайті «Ракурс.ua»
инстанциях и в регионах, не слишком строго
Про автора: Анатолий Новосельцев
придерживаются адвокатской монополии,
Правомерные ожидания от судебной возведенной в нашей стране в ранг
юридического маразма с далекоидущими
реформы
Судьи Верховного суда несколько неверно коррупционными намерениями.
Порою складывается впечатление, что если
понимают принцип верховенства права и свое
бы не реформа, суды работали бы гораздо
собственное предназначение
жалобы на действия государственных органов
и должностных лиц и пр.
Проще говоря: Конституционный суд –
это не четвертая судебная инстанция! Он не
подменяет собой суды, правоохранительные
органы и пр., он рассматривает исключительно
соответствие решений Основному Закону
Украины. Если вы не согласны с конкретным
решением, допустим, по бракоразводному делу,
Конституционный суд не занимается этим.
Если же вы считаете, что это решение ущемляет
ваши конституционные права – другое дело.
По прогнозам экспертов, ежегодно в
Конституционный суд будет поступать около 6
тыс. жалоб.
«Возможность подавать конституционные
жалобы – это важнейший шаг в обеспечении прав
и свобод человека, – подчеркивает председатель
Конституционного суда Украины Станислав
Шевчук. – Конституционный суд – одна из
основных составляющих правового фундамента
демократии. В будущем году цивилизованный
мир будет отмечать столетие со дня основания
первого Конституционного суда. Он был создан в
Австрии в 1920 году, его отцом был выдающийся
юрист Ганс Кельзен. А после Второй мировой
войны произошла революция во взглядах на
Конституционный суд. До этого, предположим,
свобода слова закреплялась в Конституции,
но необходим был и закон о свободе слова.
Сегодня же права человека получают своего
носителя – человека. А цель Конституционного
суда – не только защищать гарантированные
Основным Законом права отдельных людей,
но и приводить законодательство страны в
соответствие с Конституцией»(http://racurs.
ua/1921-konstitucionnaya-jaloba-na-zaschiteprav-i-svobod-cheloveka). – 2018. – 19.04).
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лучше! Несколько настораживает скорость,
с которой ВС намеревается наработать
базу обязательных правовых позиций для
нижестоящих судов. В этой торопливости
ВС начинает напоминать Верховную Раду –
безумный «ксерокс», который извергает тонны
нормативно-правовой макулатуры абсолютно
бесполезного содержания.
Раньше бывало так, что проходил не один
год, скрупулезно изучалась судебная практика,
и лишь затем собирали Пленум ВСУ, где
принимали взвешенные рекомендации из
расчета, что в следующий раз их пересмотрят
лет через 10–15, никак не раньше. Теперь же
ВС готов хоть раз в квартал собирать Пленум…
Теперь немного статистики. За истекший
период с начала работы ВС всего было принято
более 75 тыс. судебных актов, из них:
– подавляющее большинство – примерно 39,5
тыс. судебных актов – по административным
делам, из которых 90% – это определения
суда, и только примерно 4,2 тыс. судебных
постановлений по существу рассмотрения дела;
– по гражданским делам принято более
16 тыс. судебных актов, из них свыше 80% –
это процедурные определения, по существу
исковых требований рассмотрено примерно 2,9
тыс. дел, из них новое решение принято лишь
в пяти случаях!
– примерно 11,8 тыс. хозяйственных дел,
из них по существу исковых требований –
1,9 тыс. дел;
– принято всего 8,2 тыс. судебных актов
по уголовным делам, в том числе судебных
постановлений по итогам рассмотрения – всего
650, то есть менее 9%;
– рассмотрено девять дел по
административным правонарушениям – все
100% отказы в кассационном рассмотрении.
Насколько подобная статистика является
правомерным критерием эффективности
работы суда? Все познается в сравнении.
Например, Голосеевский районный суд г. Киева
за тот же отчетный период с 15 декабря 2017 года
по сей день принял свыше 9,6 тыс. судебных
актов. Из них по существу рассмотрения дела
(приговоры, решения, постановления) – почти
5,3 тыс., или условный КПД суда более 55%!
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Возьмем Оболонский районный суд г. Киева:
на 8,2 тыс. судебных актов приходится почти
6,2 тыс. приговоров, решений, постановлений,
или КПД – почти 76%. Фантастика!
Безусловно, не во всех районных судах
одинаково хорошо ведется работа по
составлению судебных решений и дальнейшей
публикации их в Едином реестре. Например,
Печерский районный суд г. Киева очень похож
по почерку работы на ВС – из более чем 16 тыс.
судебных актов лишь немногим более 2 тыс. –
судебных решений по существу рассмотрения
дела. Но в целом по г. Киеву всеми районными
судами с 15 декабря 2017 года принято почти
108 тыс. судебных актов, из них более 38 тыс.
– по существу рассмотрения дела.
Таким образом, в судах первой инстанции,
где традиционно самое долгое рассмотрение,
где устанавливаются факты и совершаются
иные процессуальные действия, объективный
КПД работы суда составляет более 35%.
В то же время ВС не устанавливает факты, не
назначает экспертизы, не вызывает свидетелей,
не истребует доказательства, решает дело, как
правило, в одно заседание. На что же в таком
случае судьи ВС тратят свое время, когда свыше
80% судебных актов ВС – это процессуальное
переливание из пустого в порожнее, а не
принятие окончательного решения?
Теперь несколько слов о качестве
судебных решений. Оно почти не изменилось
с учреждением нового Верховного суда.
Крайне редко встречаются судебные
решения, написанные красивым языком, с
выразительными и убедительными приемами
логического доказывания, со ссылками на
судебных авторитетов. Обычно судебный акт
ВС написан нечеловеческим языком, крайне
тяжеловесен, изобилует канцеляризмами,
приводятся нормы права «все в кучу», часто
неуместно. Точно так же не всегда уместно,
в отрыве от контекста цитируются решения
Европейского суда по правам человека.
Скорее легче привести те немногие
позитивные примеры, на которые следует
ровняться, чем разбирать вал формальных
решений-отписок, притом что есть еще
воистину неисчерпаемая категория решений из
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разряда «нарочно не придумаешь». Например,
следует поддержать тех судей ВС, которые
структурируют свои решения и нумеруют
абзацы (пункты) мотивировочной части
решения по аналогии с решениями ЕСПЧ.
Очень
приятное
в п еч атл е н и е
произвело постановление Кассационного
административного суда ВС (КАС) от 14 марта
2018 года по делу №815/219/17. Суд признал за
ОСББ право на обращение в суд в интересах не
только ОСББ как юридического лица, но и его
членов. При этом суд изложил очень важную
правовую позицию:
«30. Проанализировав обстоятельства
дела и оценив доводы кассационной жалобы,
суд не может согласиться с выводом суда
апелляционной инстанции об отказе в
удовлетворении иска ОСМД «Вильямса 59-К»
как лицу, права и охраняемые законом интересы
которого не были нарушены ответчиками на
дату принятия решений о государственной
регистрации прав и их обременений, без
предоставления правовой оценки такому
решению по существу.
<...>
35. В решении Европейского суда по правам
человека по делу «Горраиз Лизаррага и другие
против Испании» (заявление №62543/00 от
10.11.2004) указано, что «...в современном
обществе, когда граждане сталкиваются с
особо сложными управленческими решениями,
обращение к коллективным органам, таким,
как ассоциации, является одним из доступных,
а иногда и единственным доступным для них
способом, благодаря которому они могут
эффективно защищать собственные интересы.
Кроме того, законодательством большинства
европейских стран признано право ассоциаций
участвовать в судебных процессах по защите
интересов своих членов. ... Суд не может
игнорировать этот факт при толковании
понятия «потерпевший». Любая другая,
излишне формализованная интерпретация
этой концепции сделает защиту прав,
гарантированных Конвенцией, неэффективной
и иллюзорной (п. 38). Суд признал, что
гарантии статьи 6 §1 также распространяются
на объединения, в случае, когда они требуют

признать права или интересы их членов
(п. 45)».
При этом суд исходил из общего принципа
ст. 36 Конституции Украины, согласно
которому: «...граждане Украины имеют право
на свободу объединения в политические
партии и общественные организации для
осуществления и защиты своих прав и свобод и
удовлетворения политических, экономических,
социальных, культурных и других интересов,
за исключением ограничений, установленных
законом в интересах национальной
безопасности и общественного порядка,
охраны здоровья населения или защиты прав и
свобод других людей».
Таким образом, ВС не только защитил
легитимное право любых форм объединений
граждан на защиту своих членов в судах, но и,
по сути, поставил под сомнение легитимность
положения ст. 131-2 Конституции в части
установления так называемой адвокатской
монополии на представление интересов
другого лица в суде. Но это, пожалуй,
тот немногочисленный пример, когда суд
принял решение «в пользу народа». Обычно
в ВС главенствует запретительный подход:
гораздо легче человеку отказать в праве, чем
предоставить, восстановить.
Иногда складывается впечатление, что ВС
руководствуется принципом верховенства права
над человеком, хотя должен был бы исходить из
верховенства права человека над формальными
постановлениями мирской власти. Порою это
приобретает гротескные формы…
Возьмем, к примеру, нашумевшее дело об
увольнении судьи КСУ Анатолия Головина.
Верховная Рада его уволила «просто так»,
потому что он – представитель преступного
режима Януковича, и еще потому, что он был
председателем КСУ при принятии решения
№20-рп/2010 от 30 сентября 2010 года о
восстановлении в силе редакции Конституции
1996 года. То решение, чего греха таить, не
является безупречным. Но, с другой стороны,
– его никто не отменял! Более того, оно
легитимизировано в самом тексте Конституции
– в п. 15, п. 16 Переходных положений
Основного Закона.
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Право Верховной Рады принимать акты
путем голосования не является абсолютным.
Как достижение половой зрелости еще не
дает оснований для вступления в интимную
жизнь, точно так же наличие 226 карточек
для голосования не дает права парламенту
узаконивать любую чепуху.
Напомним, что ВАСУ за несколько дней
до своей ликвидации набрался смелости и
признал незаконным увольнение судьи КСУ
Анатолия Головина. Ответчик – Верховная
Рада – подал апелляцию в Большую палату
ВС. Этот высший судебный рубеж обороны
правосудия от народа рассмотрел 14 марта
2018 года дело №П/800/120/14 и пришел к
следующим выводам:
«Эти обстоятельства существенно отличают
Конституционный суд Украины от судов
общей юрисдикции, поскольку указанное
выше свидетельствует о том, что этот орган
является в большей степени политическим, чем
судебным.
То, что Конституционный суд Украины не
является судом в понимании статьи 6 Конвенции
о защите прав человека и основных свобод от
4 ноября 1950 года, следует также из решений
Европейского суда по правам человека по
делам «Фишер против Австрии» и «Цумтобель
против Австрии».
При таких обстоятельствах вполне
оправданным является вывод, что субъект
назначения судьи Конституционного суда
Украины имеет право применить к назначенному
им судье меры политической ответственности в
случае установления этим субъектом назначения
признаков несоответствия поведения такого
судьи высоким требованиям, предъявляемым
обществом судье Конституционного суда
Украины.
Учитывая указанное, Большая палата
Верховного суда пришла к выводу о
невозможности применения выводов ЕСПЧ,
изложенных в решении по делу «Александр
Волков против Украины», в случае
оценки правомерности увольнения судей
Конституционного суда Украины».
После таких смелых выводов, по
моему мнению, Большую палату следует
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переименовать в Палату №6 и разогнать к
чертовой матери! Поскольку судьи, которые не
считают КСУ судом, подлежат привлечению к
медицинской ответственности…
Но они не одиноки. Вот еще «элегантный»
пример. Судья ВС Василий Иванович Крат
15 марта 2018 года по делу №712/11225/16-ц
рассматривал вопрос о принятии к
рассмотрению кассационной жалобы исполкома
Черкасского горсовета. И по всему было видно,
что руководствовался он пословицей «работа
дураков любит»… Поэтому отказал. Но сделал
это изящно. Оцените:
«Анализ приложенной к кассационной
жалобе доверенности №402-01-21 от 31 января
2018 года свидетельствует, что ЛИЦО_1
уполномочено представлять интересы
исполнительного комитета Черкасского
городского совета в местных и апелляционных
судах, Верховном суде Украины.
Полномочий представлять интересы
доверителя представителем ЛИЦО_1 в
Верховном суде указанная доверенность №40201-21 от 31 января 2018 года не содержит».
Ладно, что судья Крат не считает
ВС Верховным судом Украины, то есть
подтверждает мой старый тезис о том, что ВС
к Украине никакого отношения не имеет. Но
поскольку – и все юристы это знают – всякая
доверенность начинается словами: «Во всех
органах государственной власти и местного
самоуправления, во всех судах всех уровней,
в том числе…», то судья Крат правомерно не
считает свою нынешнюю контору ни органом
государственной власти, ни судом в широком
смысле этого слова…
Некоторые решения ВС, анонсированные
на его сайте (!) как пример нового правосудия,
вызывают удручающее недоумение. Например,
вот это:
«Отказ прокуратуры в выдаче справки о
зарплате для перерасчета пенсий является
правомерным – показательное дело
Верховный суд отказал в признании
неправомерными действий прокуратуры
Черниговской области об отказе в выдаче
справки о заработной плате и обязательстве
выдать такую справку.
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Такое решение в показательном деле принял
в ходе судебного заседания сегодня, 16 апреля
2018 года, Верховный суд в составе коллегии
судей Кассационного административного суда.
Напомним, в иске прокуратуры Черниговской
области истец просил признать неправомерным
отказ в выдаче справки о заработной плате и
обязать выдать такую справку в соответствии с
постановлением Кабинета министров Украины
от 30 августа 2017 года №657 «О внесении
изменений в некоторые постановления
Кабинета министров Украины относительно
оплаты труда работников прокуратуры» по
состоянию на 1 сентября 2017 года».
Я, конечно, дико извиняюсь, но давно
хотел спросить: вы там у себя, в Верховном
суде, с ума сошли?! Человек имеет полное и
безусловное право получить у органа властных
полномочий любой документ, который касается
его лично, если только это не государственная
тайна. Пенсионер – по всему видно, бывший
прокурор – всего лишь просил справку с работы
о зарплате для пересчета пенсии. Вы там
белены объелись – издеваться над пенсионером
и объявлять это показательным делом?
Еще одно дело – из серии «перемога»
верховенства над правом. 11 апреля
2018 года Кассационный гражданский
суд ВС (КГС ВС) рассмотрел простое, как
кусок хозяйственного мыла, гражданское
дело №263/13312/15-ц. Коллегия судей
ВС в составе: Луспеника Д. Д. (судьядокладчик), судей Белоконь О. В., Гулько Б. И.,
Синельникова Е. В., Черняк Ю. В. – рассмотрела
следующую коллизию:
«В ноябре 2015 года ЛИЦО_1 обратилась
в суд с иском к ЛИЦО_5, ЛИЦО_6, ЛИЦО_7,
исполнительному комитету Мариупольского
городского совета Донецкой области, третьи
лица: Департамент городского имущества
Мариупольского
городского
совета
Донецкой области, Жилищно-коммунальное
предприятие «ЖИЛКОМПЛЕКС» (далее
– ЖКУ «ЖИЛКОМПЛЕКС»), частный
нотариус Мариупольского городского
нотариального округа Чичекова Е. А. о
признании недействительными распоряжения
о приватизации, свидетельства о праве

собственности на жилье, заявления и справки
о составе семьи, завещания, договора куплипродажи, регистрации места проживания,
снятия с регистрации и признания права
пользования.
Исковое заявление мотивировано тем, что с
момента рождения, в 1985 году, она проживала
и была зарегистрирована в квартире АДРЕС_1
вместе с братьями, ЛИЦО_12, и родителями:
ЛИЦО_13, ЛИЦО_2. Также с ними проживала
ее бабушка, ЛИЦО_5, которая с 1995 года
стала жить в с. Малиновке Никольского района
Донецкой области.
В январе 2014 года при обращении ее
матери, ЛИЦО_2, в милицию по факту замены
замков в указанной квартире, стало известно,
что владельцем квартиры путем приватизации
в 1994 году стало ЛИЦО_5.
Истец считала, что приватизация квартиры
№5 по вышеуказанному адресу является
недействительной, поскольку ЛИЦО_5
были предоставлены ложные документы о
составе семьи. Кроме того, документы, на
основании которых 12 января 1994 года издано
распоряжение о приватизации, а именно
справка о составе семьи и заявление ЛИЦО_5,
подписаны руководителем предприятия по
обслуживанию жилья ЛИЦО_14, который
трудоустроен на эту должность только 27
января 1994 года.
ЛИЦО_1 отмечала, что о приватизации
квартиры ей стало известно только в январе
2014 года, поэтому просила: восстановить
срок обращения в суд с иском признать
недействительными
распоряжения
о
приватизации, свидетельство о праве
собственности на жилье, ... и справку о составе
семьи...»
Не утомляя читателей ненужными
подробностями, перейдем сразу к сути решения
суда. Вот что установил суд:
«Таким образом, приватизация спорной
квартиры состоялась с нарушением
требований Закона Украины «О приватизации
государственного жилищного фонда» и
законных прав на жилье ЛИЦО_1, которая
постоянно проживала и была зарегистрирована
в этой квартире как член семьи нанимателя.
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<...>
Судом установлено, что ЛИЦО_1,
обращаясь в суд с данным иском, ссылалась на
то, что в силу несовершеннолетнего возраста,
а также отсутствия возможности ознакомиться
с документами о приватизации спорной
квартиры, которые находились у ЛИЦО_5,
она не обладала информацией, что спорная
квартира была приватизирована только на
ЛИЦО_5.
Истец отмечала, что о нарушении своего
права узнала в январе 2014 года, просила
восстановить пропущенный срок обращения
в суд, ссылаясь на то, что до сих пор никто
не ограничивал ее в праве пользования
спорной квартирой, поэтому у нее не было
необходимости в получении документов о
праве собственности.
Коллегия судей соглашается с выводом судов
предыдущих инстанций, что указанные истцом
причины пропуска срока исковой давности
не являются уважительными, поскольку
ЛИЦО_1 имела объективную возможность
узнать об обстоятельствах нарушения ее
права, учитывая то, что постоянно проживала
в квартире, значит, совершала или должна
была совершать юридически важные действия
в отношении нее. При этом ЛИЦО_1 стала
совершеннолетней еще в 2003 году, однако
своими правами в отношении спорной
квартиры не интересовалась, хотя должна была
это делать и нести полную ответственность за
жилье.
При этом коллегия судей исходит из того,
что доводы кассационной жалобы сводятся
к желанию повторного пересмотра уже
решенного дела только с целью нового его
слушания и решения. Однако это нарушает
принцип окончательности решения суда (res
judicata), поскольку оснований для пересмотра
судебных решений нет, права и обязанности
сторон уже решены (решение Европейского
суда по правам человека: «Брумареску против
Румынии», «Науменко против Украины»)».
Таким образом, как вы уже догадались,
Верховный суд поиздевался над кассатором,
чьи права были нарушены еще в малолетнем
возрасте. Судом установлено нарушение права,
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но восстановить его суд не считает нужным,
ибо исходит не из принципа верховенства
права человека, а из принципа так называемой
«окончательности решения суда (res judicata)».
При этом суд ссылался на решение Европейского
суда по правам человека – «Брумареску против
Румынии».
Процитирую первоисточник: [суд] «...
повторяет, что право на справедливое судебное
разбирательство, гарантированное пунктом
1 статьи 6 Конвенции, следует толковать в
контексте преамбулы Конвенции, которая,
в частности, провозглашает верховенство
права как составную часть общего наследия
Договаривающихся государств. Одним из
основополагающих аспектов верховенства
права является принцип юридической
определенности, согласно которому в случае
окончательного разрешения спора судами их
решение, которое вступило в законную силу,
не может ставиться под сомнение (см. дело
«Брумареску против Румынии» (Brumarescu v.
Romania)».
Чтобы более точно выразить, что имел
в виду суд, процитирую один абзац из
постановления Судебной палаты по уголовным
делам Верховного суда Украины от 17 декабря
2015 года в производстве №5-184 кс (15) 15:
«Судебная палата отмечает, что пересмотр
окончательных
судебных
решений,
вынесенных до вступления в силу закона
№192-VIII, на основании пункта 2 части 1
статьи 445 УПК в редакции указанного закона
ставит под сомнение прогнозируемость и
стабильность судебных решений, принятых
по соответствующей процедуре, что ввиду
принципа правовой определенности является
недопустимым».
Когда я читаю такого рода «высокие» доводы
суда, клянусь, хочется достать розги и высечь
авторов этой абракадабры и прочитать им
небольшую историческую лекцию на предмет
«стабильности» судебных решений.
Думать разрешено.
Когда Сергея Королева арестовали в
1938 году и отправили как врага народа
на Колыму, то его правомерные ожидания
заключались в том, чтобы сдохнуть там, на
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лесоповале, в солнечном Магадане, так и
оставшись на всю жизнь преступником. Не зная
о высоких принципах правовой стабильности
и не имея понимания принципа res judicata
(который означает совсем не то, что нам
пытаются навязать), он раз за разом добивался
пересмотра своего дела. То есть грубо нарушал
принцип так называемого верховенства права
в понимании ВС. Поскольку после смерти
Сталина советская юстиция продолжала
действовать так же грубо и нелегитимно,
цинично попирая все святые принципы
«прогнозированности и стабильности»
судебных решений, то Сергея Королева, как
и многих других, доживших до 1957 года, за
рамками любых мыслимых процессуальных
сроков реабилитировали, тем самым нарушив
их правомерные ожидания из бывшей лагерной
жизни…
Не меньше миллиона уголовных дел
было пересмотрено через 15–20 лет после
постановления приговора. Как жить судьям
после этого, где правовая определенность?!
Мне кажется, что судьи Верховного суда
несколько неверно понимают принцип
верховенства права и свое собственное
предназначение. Об этом хорошо сказал 77
лет назад выдающийся юрист XX века, в
силу обстоятельств иногда надевавший маску
палача:
«Судьи подзаконны. Судебная деятельность
не является источником закона; наоборот, закон
является источником судебной деятельности.
Качество судебной деятельности определяется
ее соответствием принципам и требованиям
закона. Закон выражает собой то, что считают
справедливым, выгодным и угодным для себя
господствующие классы. Закон формулирует
свои требования в соответствии с интересами
и выражающим эти интересы правосознанием
этих классов.
Судебная практика должна полностью
отвечать этим требованиям. Следовательно,
судебная практика не может быть источником
права. Она должна быть и является в
действительности деятельностью, целиком
и полностью строящейся в соответствии
с принципами позитивного права, с его

особенностями и отличиями. Значение судебной
деятельности определяет общественнополитическое значение судебного приговора
или судебного решения, в которых не только
даются ответы на вопрос о виновности или
невиновности подсудимого, об обоснованности
исковых притязаний и, таким образом,
разрешается ряд вопросов, связанных с тем или
иным конкретным судебным делом, но в которых
находит свое выражение общая политика
данного государства. В судебных решениях
выражается отношение государственной власти
к тем или иным общественным явлениям,
находящимся в сфере внимания суда. В силу
всех этих обстоятельств приговор или решение,
выносимые судом, должны удовлетворять
специальным требованиям. Первое из этих
требований – это убедительность судебного
приговора или решения. Всякое постановление
суда должно быть убедительным, должно
создавать в общественном мнении уверенность
в безусловной правильности и справедливости
выраженного в нем судейского решения».
(А. Вышинский, «Теория судебных
доказательств в советском праве», 1941 год)
Андрей Януарьевич Вышинский был
блестящим юристом и циником. Будучи, с
одной стороны, государственным обвинителем
на московских процессах 1938 года, он в то же
время в своих теоретических трудах не забывал
упоминать о презумпции невиновности и
прочих абсолютно правомерных вещах. Но
самое главное, на что делал упор Вышинский,
– это неформальное отношение к целям и
задачам правосудия.
Мне кажется, что и в наши дни два его
тезиса – об убедительности судебных решений
для народа и о выражении государственной
политики через судебные решения – остаются
совершенно актуальными.
Вы спрашиваете, почему нет доверия к суду,
куда подевался авторитет? Вышинский вам
дает простой ответ: потому что ваши решения
никому не понятны и неубедительны. Потому
что вашими решениями, где вы отказываете
простым людям в мелких просьбах, – вы
демонстрируете отношение государственной
власти к народу и всем общественным
61

Щоденник блогера

явлениям. Разве Вышинский был не прав? монополія»), з 1 січня 2017 року у відповідності
(http://racurs.ua/1922-pravomernye-ojidaniya- до підпункту 11 пункту 161 розділу XV
«Перехідних положень» Конституції України (в
ot-sudebnoy-reformy). – 2018. – 19.04).
редакції Закону №1401), відповідно до пункту
3 частини першої статті 131-1 та статті 131-2
***
Блог на сайті «Судебно-юридическая газета» Конституції, представництво у Касаційному
Про автора: Іван Міщенко, суддя господарському суді здійснюється виключно
Касаційного господарського суду у складі адвокатами.
4. Відповідно до статті 60 Господарського
Верховного Суду
процесуального кодексу України (надалі – ГПК),
Щодо належного підтвердження яка є спеціальною статтею процесуального
представництва адвоката в Касаційному закону, повноваження адвоката як представника
підтверджуються довіреністю або ордером,
господарському суді
Трапляються ситуації, коли адвокат на виданим відповідно до Закону України «Про
підтвердження своїх повноважень надає адвокатуру та адвокатську діяльність».
5. На перший погляд, здається що стаття
довіреність, у тексті якої не зазначено, що вона
сформульована чітко та зрозуміло і не допускає
видана саме адвокату.
1. Актуальність цієї публікації викликана подвійного тлумачення. Однак у практиці
принципово різними поглядами адвокатів Касаційного господарського суду трапляються
та суддів на, здавалося б, просте питання: ситуації, за яких адвокат, подаючи касаційну
якими документами мають підтверджуватись скаргу або беручи безпосередню участь у
повноваження адвоката в Касаційному судовому процесі, в якості підтвердження своїх
господарському суді? Незважаючи на певну повноважень надає довіреність, у тексті якої
очевидність відповіді, на практиці це цілком не зазначено, що вона видана саме адвокату.
формальне питання може викликати об’єктивні З тексту довіреності вбачається, що вона
перешкоди у здійсненні представництва, видана фізичній особі. Водночас до касаційної
наслідком яких може бути недопуск адвоката скарги адвокат додає свідоцтво про право на
до участі в судовому процесі, повернення зайняття адвокатською діяльністю, вважаючи,
касаційної скарги, закриття касаційного що таким чином він виконав вимоги статті
провадження або інші наслідки, передбачені 60 ГПК та належним чином підтвердив свої
повноваження. Чи може це вважатись належним
процесуальним законом.
2. До того, як перейти до аналізу цього підтвердженням його повноважень з огляду на
питання, необхідно зробити три важливі статтю 60 ГПК?
6. На мій погляд, не можна. Суд, виходячи
ремарки: по-перше, це виключно моя особиста
позиція як судді Касаційного господарського з системного тлумачення частини 4 статті 60
суду у складі Верховного Суду і не може ГПК та частини 3 статті 26 Закону України
вважатись офіційним роз’ясненням, по-друге, «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,
дана проблематика розповсюджується на виходить з того, що у тексті довіреності
провадження у Касаційному господарському обов’язково має бути зазначено, що її видано
суді у складі Верховного Суду у справах, власне адвокату, а не фізичній особі. В
які порушено після 30 вересня 2016 року, і іншому випадку як у суду, так і у протилежної
по-третє, ця коротка публікація не в змозі сторони в процесі виникають сумніви щодо
охопити всі ситуації, які виникають у роботі належного підтвердження представництва в
Касаційного господарського суду та не є і не суді касаційної інстанції власне адвокатом, а
повинна сприйматись як єдиний погляд на цю не фізичною особою. Надання ж свідоцтва про
право на зайняття адвокатською діяльністю,
проблему.
3. З огляду на зміни в правилах звичайно, є підтвердженням статусу адвоката
представництва (так звана «адвокатська як такого, однак не є відповідним доказом
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належного представництва клієнта саме у цій
конкретній справі.
7. Альтернативно: позиція адвокатів
була б повністю виправдана, якби норма
частини 3 статті 60 ГПК була б викладена, як
варіант, наступним чином: «Повноваження
представника підтверджується довіреністю».
Однак наявність чіткого формулювання
«адвоката як представника» вимагає
свого підтвердження саме в тексті наданої
довіреності.
8. Є і більш складні випадки, за яких
адвокат надає: (1) довіреність, видану як
фізичній особі; (2) свідоцтво про право на
зайняття адвокатською діяльністю; (3) договір
на надання правової допомоги. Знову ж таки
адвокати з огляду на частину 1 статті 26 Закону
України «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність» вважають, що договір є належним
підтвердженням надання саме адвокатських
послуг. Однак стаття 60 ГПК у такому випадку
вимагає надання ордера, оскільки вказана
стаття не містить договору про надання
правової допомоги серед переліку документів,
які підтверджують повноваження адвоката
саме у цій конкретній справі.

9. Припускаю, що адвокати можуть
сприйняти цю позицію як вкрай формальну
та таку, що обмежує їх право представляти
інтереси клієнта у Касаційному господарському
суді. Цей аргумент є відносно, але не
абсолютно справедливим. На стадії відкриття
провадження у справі питання щодо належного
представництва розглядається судом саме
за формальними ознаками. Більш того, у
судовому процесі беруть участь й інші сторони
та їх представники, які вимагають дотримання
процесуального закону як з боку суду, так
і з боку інших представників. Принцип
змагальності у судовому процесі, закріплений
статтею 13 ГПК, знаходить своє відображення
саме в цій конкретній ситуації.
10. Наостанок звертаю увагу адвокатів на
ті правові позиції Касаційного господарського
суду, які вже застосовуються у подібних
ситуаціях: ухвали у справах 910/582/17,
910/5790/17, 904/8549/17, 910/10948/17,
910/11239/17 та 912/1172/17 (https://sud.ua/
ru/news/blog/117423-schodo-nalezhnogopidtverdzhennya-predstavnitstva-advokata-vkasatsiynomu-gospodarskomu-sudi). – 2018.
– 17.04).
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