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АКТУАЛЬНА ПОДІЯ

У

Уряд ухвалив Стратегію розвитку
національної системи крові в Україні

ряд прийняв рішення про системну
трансформацію системи крові.
Головна мета реалізації Стратегії –
забезпечення рівноправного та своєчасного
доступу пацієнтів до якісних і безпечних
компонентів донорської крові в достатній
кількості. До 2022 р. запрацюють нові механізми
фінансування й управління, що відповідають
загальним принципам трансформації всієї
системи охорони здоров’я. Завдяки втіленню
Стратегії будуть впроваджені європейські
стандарти та практики діяльності системи
крові, адже ці зміни запроваджуються, у тому
числі, у рамках наближення України до ЄС.
Нові підходи базуються на принципах
безпечності, доступності, підзвітності,
інноваційності та фінансової ефективності.
Втілення Стратегії дасть змогу вирішити
наявні проблеми сфери. Наприклад, відповідно
до рекомендацій ВООЗ, кількість донацій
донорської крові на рік має бути не менше
1 млн 386 тис. В Україні за 2017 р. ця кількість
становить лише 581 тис. донацій, тобто
була у 2,5 раза меншою. Але, попри дефіцит
донорської крові та її компонентів, щороку
значні обсяги крові та її препаратів утилізуються
через закінчення термінів придатності. Головна
причина такої ситуації – відсутність координації
між регіонами: у той час, коли одна область
може мати надлишок доз еритроцитів, плазми
та тромбоцитів, в іншій цих компонентів може
катастрофічно не вистачати. Зміна системи та
підходів до формування потреби дасть змогу
уникнути такої ситуації в майбутньому.
Основним завданням документа є створення
трирівневої системи крові: на національному,
регіональному та госпітальному рівнях. Так,
на національному рівні вперше планується
створити Трансфузіологічний центр, що
здійснюватиме функцію управління та
координації системи крові та моніторингу її
функціонування. На регіональному рівні центри
крові будуть централізовано заготовляти,

тестувати, переробляти, зберігати та розподіляти
донорську кров та її компоненти. А відділення
трансфузіології мають трансформуватись у
лікарняні банки крові у складі закладів охорони
здоров’я (госпітальний рівень).
Незадовільне фінансування протягом
десятиліть призвело до зношеності основних
фондів у системі крові, що призводить до
тривалого використання застарілих технологій
заготівлі донорської крові та її компонентів, їх
переробки, тестування, зберігання та розподілу.
Стратегія розвитку системи крові передбачає
перегляд шляхів фінансування, що допоможе
розв’язати ці проблеми.
Окрім того, введення системного підходу до
управління системою крові на національному
рівні поліпшить стан інфекційної та
імунологічної безпеки та скоротить ризики
інфікування крові на різних етапах її заготівлі
та використання.
Розвиток системи крові в Україні
базуватиметься
на
бе зоплатному,
добровільному донорстві крові, як це
відбувається у всіх розвинутих країнах світу
і, зокрема, у Європейському Союзі. Уперше
буде впроваджено єдиний національний реєстр
донорів та електронну медичну інформаційну
систему в установах системи крові та закладах
охорони здоров’я для оперативного контролю
обігу компонентів крові. Стратегія також
включає проведення загальнонаціональних
інформаційно-просвітницьких кампаній для
популяризації добровільного, безоплатного
донорства крові.
На виконання Стратегії передбачено перегляд
і розробка нових нормативно-правових актів,
що врегулюють питання організації донорства,
заготівлі, переробки, тестування, розподілу,
транспортування та належного застосування
донорської крові на нових принципах.
Фінансування потенційно здійснюватиметься
з кількох джерел: державний та місцевий
бюджети, кошти міжнародних партнерів, а
3
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також за рахунок механізмів державно-приватного
партнерства. У цілому за рахунок усіх можливих
джерел фінансування реалізація запропонованого
плану модернізації та підтримки нової національної
системи крові оцінюється у приблизно

6,5 млрд грн до 2022 р. (Єдиний веб-портал
органів виконавчої влади України «Урядовий
портал» (https://www.kmu.gov.ua/ua/news/uryaduhvaliv-strategiyu-rozvitku-nacionalnoyi-sistemikrovi-v-ukrayini). – 2019. – 20.02).

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

Нове скликання Європейського парламенту:
процеси, тенденції, прогнози

У

контексті співпраці України з Європейським Союзом Європейський парламент є одним із ключових органів, з
огляду на широкий спектр його повноважень
у бюджетній сфері і у спільній зовнішній та
безпековій політиці. Тому, вочевидь, від того,
яким буде баланс сил усередині новосформованої правлячої коаліції, значним чином залежатиме політика Євросоюзу не лише щодо
підтримки України, а й стосовно стримування
Росії, зокрема, збереження та нарощування
антиросійських санкцій. Тому як українські,
так і зарубіжні експерти намагаються попередньо проаналізувати тенденції, за якими формуватиметься нове скликання ЄП.
Найперше слід зазначити, що досі
невідомо, за якою схемою відбуватимуться
вибори. Великобританія повинна покинути
ЄС до 29 березня 2019 р., але процес її
виходу гальмується, оскільки в силу цілого
комплексу причин угода британського уряду
та Європейської комісії не має достатньої
підтримки серед істеблішменту Об’єднаного
королівства. Тож попри заяви британських
політиків про неучасть у травневих виборах
до ЄП, певна невизначеність все ще
зберігається.
Якщо Brexit таки відбудеться, то в
новому скликанні Європарламенту кількість
депутатів зменшиться з 751 до 705. Зокрема, із
73 депутатських місць, які були зарезервовані
за Великобританією, 46 підпадають під
скорочення, а 27 перерозподілятимуться серед
інших держав-членів.
4

Якщо ж вихід Великобританії з ЄС
призупиниться (можливо до кінця 2019 р.), або
його відмінять, то у виборах до Європарламенту
вона таки братиме участь. За такою ж схемою,
як і в 2014 р., на 73 депутатських місця
претендуватимуть представники Об’єднаного
Королівства.
Традиційно протягом десятиліть у
Європейському парламенті домінували
два потужні конгломерати право- та
л і в о ц е н т р и с т с ь ко г о
спрямування:
«Європейська народна партія» (ЄНП,
найбільші
учасники:
ХДС/ХСС
у
Німеччині, «Народна партія» – в Іспанії,
«Вперед, Італія» – в Італії, «Громадянська
платформа» – у Польщі, «Республіканці»
– у Франції, «Фідес» – в Угорщині) та
«Прогресивний альянс соціалістів і
демократів» (ПАСД, «Соціалістична партія»
Франції, «Соціал-демократична партія»
Німеччини, «Демократична партія» Італії,
«Іспанська соціалістична робітнича партія»,
«Лейбористська партія» у Великобританії).
Як правило, вони залучають до коаліції
менші фракції. У діючому скликанні третім
партнером ЄНП та ПАСД є центристський
«Альянс лібералів і демократів за Європу»
(АЛДЄ).
Згідно з останніми соціологічними
опитуваннями, партії, що нині формують
коаліцію, можуть розраховувати на
385 мандатів, тобто збережуть статус
найбільших фракцій Європарламенту,
зазнавши, утім, суттєвих кількісних втрат.
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Оскільки складовими загальноєвропейських
партій є партії національні, то на падіння їх
рейтингів визначально впливали процеси,
які відбуваються на рівні держав-членів
ЄС. Зокрема, це стосується тих держав, що
делегують до ЄП найбільше число депутатів:
Німеччини, Франції, Італії, Польщі та Іспанії
– разом 362 із 705 депутатів; та в меншій мірі
– держав «другого ешелону»: Нідерландів,
Португалії, Румунії, Швеції, Бельгії,
Чехії, Греції, Угорщини та Австрії – разом
207 депутатів.
Стосовно ЄНП – це падіння рейтингів
республіканців у Франції – з 20,8 % у
2014 р. до 12,5 %; «Вперед, Італія» – з 16,8 % до
9,5 %; «Народної партії» в Іспанії – з 26 % до
16 %; блоку ХДС/ХСС у Німеччині – з 35,3 %
до 32 %.
Разом з тим на становище ЄНП позитивно
впливають збереження її позицій, завойованих
протягом попереднього скликання в Австрії,
Румунії, Бельгії та Чехії, а також рішення
прем’єр-міністра Угорщини та лідера партії
«Фідес» В. Орбана не покидати ряди ЄНП, про
що заявив держсекретар Угорщини у справах
ЄС С. Такач, підкресливши, що Угорщина
твердо підтримала кандидатуру М. Вебера як
наступного президента Європейської комісії.

До речі, за аналогією парламентських виборів в
Угорщині, що відбулися у 2018 р., Будапешт буде
втілювати свої плани за допомогою електорату
з числа власників «угорських паспортів». До
прикладу, керівництво політичної партії «Фідес»
знову включило в список кандидатів А. Бочкор,
уродженку Закарпатської області, громадянку
як України, так і Угорщини, чинного депутата
Європарламенту. Відома завдяки постійним
критичним випадам у бік Української держави,
вона просуває план із залучення мешканців
Закарпаття до участі у виборчому процесі.
Щоправда, це стосуватиметься тих, хто поряд з
українським громадянством набув і угорського.
Стосовно ПАСД, то втрата її позицій
зумовлена падінням популярності у 2014 р.
«Соціалістичної партії» у Франції – з 12 % до
6 %; «Соціал-демократичної партії» Німеччини
– з 27,2 % до 14,7 %; «Демократичної партії» в
Італії – з 40 % до 18 %; «Соціал-демократичної
партії» в Румунії – з 37 % до 17,4 %. А у випадку
Brexit буде втрачено близько 20 депутатських
місць, які забезпечувала «Лейбористська
партія» Великобританії.
Разом з тим слід відзначити зростання
рейтингів «Соціалістичної партії» у Португалії
– з 31,5 % до 38,5 %; збереження позицій
«Іспанської соціалістичної робітничої партії»
5
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– 23 % та низки партій-членів ПАСД в Австрії
– 26 % на рівні 2014 р.
Не зважаючи на значне зростання
популярності та прихід до влади в окремих
державах умовно популістських сил, вони так і не
змогли об’єднатися в єдину групу і представлені
кількома фракціями: «Європейські консерватори
і реформісти» у 2014 р. удостоїлись 70 мандатів.
У випадку Brexit фракція послабиться внаслідок
неучасті депутатів «Консервативної партії»
Великобританії. Разом з тим спостерігається
зростання рейтингів другого стовпа фракції –
польської «Право і справедливість» – з 31,7 %
до 37 % (хоча, польська опозиція має хороші
шанси перемогти правлячу партію на виборах
до Європарламенту. Проєвропейська коаліція на
чолі з «Громадянською платформою» отримує
підтримку 42 % опитаних, випередивши «ПіС»).
«Європа за свободу і демократію», ядро
якої становить італійський «Рух 5 зірок»,
у 2014 р. отримала 48 мандатів. Зважаючи
на стабільні позиції партії у внутрішній
політиці (21 % – у 2014 р. та 24 % – у 2019 р.),
малоймовірно, що в результаті виборів позиції
фракції значно посиляться. «Європа Націй
і Свобод», домінуючу роль у якій відіграє
французька партія «Національне об’єднання»,
у 2014 р. отримала 37 депутатських місць. У
новому скликанні варто очікувати незначного
збільшення чисельності цієї фракції за
рахунок зростання популярності «Ліги» в
Італії – з 6,2 % до 32 %. Також можливим є
приєднання до фракції партії «Альтернатива
для Німеччини», збільшення присутності якої
у ЄП прогнозується з 7,1 % до 15 % і депутати
якої зараз не входять до жодної з фракцій.
Слід зазначити, що згадана «Альтернатива
для Німеччини» апелює у своїй риториці і до
«українського питання», причому в негативному
ключі. На черговому з’їзді партії (січень
2019 р.) активісти обговорювали майбутні
травневі вибори до Європарламенту, проблеми
міграції та ряд ін. питань. У тому числі
наголошувалося на необхідності скасування
антиросійських санкцій і розширення
економічних зв’язків із РФ. Паралельно
делегати розкритикували уряд А. Меркель за
її «надмірну опіку над Україною». Гроші, що
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виділяються Києву, стали б у нагоді і в самій
Німеччині, впевнені «альтернативники».
Партія в черговий раз нагадала, що не
можна забувати про національні інтереси на
догоду ЄС. Звучали терміни типу «диктатура
Брюсселя» і заклики повернутися до союзу
рівноправних європейських батьківщин. Якщо
подібні зміни не відбудуться, ультраправа
партія «Альтернатива для Німеччини» (АдГ)
готова подумати про вихід з Євросоюзу. А
заодно і про повернення до національної
валюти, скасування євро.
«Європейські об’єднані ліві/Ліво-зелені
Півночі», які у 2014 р. отримали 52 мандати
та «Зелені – Європейський вільний альянс» із
50 депутатами мають стабільний рівень
підтримки і очевидно, що збережуть свої позиції.
Таким чином, у випадку збереження рейтингів
ЄНП, ПАСД та АЛДЄ на теперішньому
рівні, партії, що формують коаліцію у
нинішньому скликанні Європарламенту,
матимуть можливість сформувати більшість
і в наступному. Адже достатньо навіть такої
кількості депутатів для формування коаліції –
353 у випадку здійснення Brexit та 376, якщо
Великобританія залишатиметься в ЄС.
У разі продовження вищеописаних тенденцій
щодо падіння рейтингів ЄНП та ПАСД, а
також з урахуванням можливості втручання
у вибори до Європарламенту Росії, Китаю
та інших країн, існує загроза, що нинішній
коаліції бракуватиме голосів. У такому випадку
виходом із ситуації може бути залучення до
коаліції однієї з опозиційних партій лівого
флангу: «Європейських об’єднаних лівих/Лівозелених Півночі» або «Зелених – Європейського
вільного альянсу». Це насамперед створює
ризик зволікання коаліційних переговорів
та подальших труднощів з ухваленням
стратегічних для ЄС рішень.
Попри тенденцію до зростання популярності
в країнах ЄС популістських євроскептичних
партій, малоймовірно, щоб у наступному
скликанні Європарламенту вони змогли суттєво
збільшити свій вплив.
Водночас Берлінський аналітичний центр
«Європейська рада у закордонних справах»
оприлюднив дослідження, у якому експерти
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висловили стурбованість щодо активізації
євроскептиків. За їхніми прогнозами,
націоналістичні антиєвропейські партії
можуть отримати третину місць у майбутньому
складі Європарламенту. Це, кажуть експерти,
може зашкодити торгівлі, бізнесу та обороні
Європи. На сьогодні євроскептики мають
23 % представництва. Після травневих виборів
ця цифра може зрости до 33 %.
У дослідженні зазначено, що серед
антиєвропейців існують суттєві розбіжності,
адже серед них – представники як ультраправих,
так і ультралівих партій. Утім, це не завадить
їм створювати союзи для просування своїх
ідей. Такі альянси можуть завадити Європі
захищатись від зовнішніх загроз.
Зокрема, експерти побоюються, що
євроскептики шукатимуть шляхи пом’якшення
зовнішньої політики щодо Росії, лобіюючи
скасування санкцій проти РФ, адже до
євроскептиків належать «Альтернатива
для Німеччини», французьке «Національне
об’єднання», угорська партія «Йоббік» та
«Австрійська партія Свободи», які не цураються
підтримувати Росію. Депутати цих партій
неодноразово відвідували анексований Крим.
Крім того, євроскептики виступають за
обмеження дії ст. 7 Договору про Європейський
Союз, яка дозволяє запроваджувати санкції
на країни за недотримання або паплюження
європейських цінностей. Нещодавно цю
статтю застосували проти Угорщини та голови
уряду країни В. Обрана. Його звинуватили в
порушенні незалежності судочинства, свободи
слова та прав нацменшин.
Зокрема, аналітики попереджають про
ризики поширення націоналізму в Європі та
перешкоджання роботі щодо кліматичних змін.
Тому експерти закликають європарламентарів
розпочати проєвропейську кампанію. Для
цього вони пропонують детально розказувати
про розбіжності в таборі євроскептиків,
демонструвати їхні реальні цінності –
дискримінацію, радикальний націоналізм тощо.
Фахівці радять наголошувати на реальних
проблемах ЄС, з якими владна впоратись тільки
європейська спільнота: від верховенства права
та довкілля до зовнішньополітичних загроз.

Збереження проєвропейської більшості
вимагатиме від європарламентарів значних
зусиль, щоб євроскептичні настрої не
поширились в інших країнах: від Швеції та
Нідерландів до Хорватії та Естонії.
Звичайно, боротьба двох таборів триватиме
і після травневих виборів. Але у разі перемоги
проєвропейських партій вдасться встановити
межі цього протистояння принаймні на наступні
п’ять років. Найзапекліші битви напередодні
виборів експерти прогнозують у Німеччині,
Франції, Італії, Польщі та Іспанії. Ці країни у
сумі мають половину місць у Європарламенті.
Отже, відкидати можливість об’єднання
європейських правих не можна, але поки
що така перспектива виглядає досить
сумнівною. Головною їхньою ідеєю є
невдоволення Євросоюзом. Але у той же час,
прагнучи зруйнувати ЄС, вони нічого іншого
запропонувати не можуть і не уявляють, що
буде на його місці.
У західних ЗМІ висловлюється боязка
надія на те, що центристи і ліберали можуть
об’єднатися в єдину проєвропейську силу
під егідою молодого президента Франції
Е. Макрона. Але рейтинги Е. Макрона у
Франції падають, а його вплив на європейській
арені залишається недостатнім для об’єднавчих
проектів. Тож слід додати потужні соціальні
протести і загальне невдоволення президентом
на батьківщині.
Очевидно, спроби створити якийсь
проєвропейський проект у відповідь на
спроби створення антиєвропейських проектів
робитися будуть, але успішність тих і інших
поки що викликає сумніви. Скоріше за все,
матимуть місце традиційні торги, позиційна
метушня, кон’юнктурні голосування і звичайне
тупцювання на місці, поки проблеми, що
накопичується у Європі, не сягнуть критичної
маси. Так сталося з масштабною міграцією,
яка і послужила потужним поштовхом, який
струсонув конструкцію ЄС, загостривши
інші суперечності, що призвело до нинішніх
проблем, включаючи небувале з часів війни
зростання популярності ультраправих.
Варто зважати, що голосування за ту чи іншу
партію, навіть найбільш радикальну, не завжди
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корелюється з реальною підтримкою масами
організацій та ідей. Характерний приклад –
дійсно масовий соціальний протест «жовтих
жилетів», який із Франції почав розповзатися
по інших країнах, діставшись навіть до
Ізраїлю. «Жовті жилети» демонстративно
дистанціюються від будь-яких політичних
сил. Очевидно, що вони виступають проти
проєвропейського неоліберала Е. Макрона.
Новий рух намагається очолити ультралівий
Ж. Меланшон, лідер «Нескореної Франції»
з ідеєю «Шостої республіки», натомість
нинішньої П’ятої Французької республіки.
Крім того, Ж. Меланшон уже був членом
Європарламенту, а на нинішніх виборах має
непогані шанси знову туди потрапити і провести
деяку кількість членів своєї політичної сили.
Керівництво «жовтих жилетів» демонстративно
відмовилося і від запропонованої підтримки
італійським віце-прем’єром, противником
ЄС М. Сальвіні, підкресливши, що до жодної
партії долучатись не має наміру. Рух «жовтих
жилетів» є показовим свідченням втоми від
системних політиків. Результат цієї втоми
і відчуття незадоволення – спроби спроби
паралельну політичну реальність, вільну від
уже набридлих штатних політичних структур.
Представники французького руху «жовті
жилети» вже анонсували участь у травневих
виборах до Європейського парламенту
та офіційно представили власний список
кандидатів для участі у виборах. Список
отримав назву «Об’єднання громадської
ініціативи». Його очолила 31-річна медсестра
з нормандського департаменту І. Левавазьє.
Поки оголошено лише 10 кандидатів списку,
який у підсумку повинен буде включати
79 осіб. До першої десятки увійшли
підприємець, юрист, домогосподарка, водій
автонавантажувача й інші претенденти у віці
від 29 до 53 років.
Опубліковане наприкінці січня 2019 р.
опитування показало, що «жовті жилети», які
почали антиурядові акції протестів у середині
грудня 2018 р., можуть отримати 13 % голосів
на виборах. Соціологи вважають, що участь
«жовтих жилетів» у виборах насамперед може
відтягнути голоси у правої партії М. Ле Пен.
8

Цікавим є той факт, що 25 січня 2019 р.
30 європейських філософів і інтелектуалів
написали маніфест «Європейський дім у
вогні», де наголошують на небезпеці від
націоналістів та популістів у той час, коли
США і Великобританія самоусунулися і забули
про своїх союзників. Лист підписали філософ
Бернар-Анрі Леві, письменники М. Кундера,
С. Рушді, О. Памук, С. Алексієвич, Л. Уліцька та
ін., зокрема, нобелівські лауреати з різних країн.
Автори називають себе групою європейських
патріотів.
Якщо найближчим часом не з’явиться рух
опору, вважають автори листа, результати
голосування на виборах до Європарламенту
можуть виявитися найгіршими за всю
історію і призведуть до зростання ксенофобії
та антисемітизму в суспільстві. На думку
інтелектуалів, за три чверті століття після
перемоги над фашизмом, на Європу чекає
нова битва за цивілізацію. Автори маніфесту
наголошують на вразливості континенту до «все
нахабнішого втручання з боку Кремля». Вони
переконані, що об’єднана Європа є єдиною
силою, яка може протистояти тоталітаризму.
Тому закликали боротися за ідею Європи, щоб
та не загинула «під хвилями популізму».
Американський фінансист Дж. Сорос також
вважає, що існує величезна небезпека розвалу
Європейського Союзу, і закликав проєвропейські
сили не допустити цього. Про це сказано в
його статті «Європо, будь ласка, прокинься»,
яка опублікована на сайті Project Syndicate.
Філантроп занепокоєний майбутніми виборами
до Європейського парламенту. Він вважає,
що антиєвропейські сили можуть посилити
свій вплив, що в підсумку може призвести до
розвалу Європейського Союзу. Це вже призвело
до виходу Великої Британії зі складу ЄС. Є
ризик повторення такого ж сценарію і в інших
країнах. Насамперед у Німеччині, де набирає
популярність «Альтернатива для Німеччини»,
а також в Італії, де урядову коаліцію формують
популістські «Ліга» і «Рух 5 зірок».
Дж. Сорос також критикує діяльність
міждержавної «Європейської народної партії»
й угорської партії «Фідес» прем’єр-міністра
В. Орбана. Успіх таких політсил у виборців він
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пояснює проблемами зростання нелегальної
міграції в ЄС і бажанням захистити робочі
місця від чужинців. Водночас діяльність
таких партій продиктована лише особистими
інтересами партійних лідерів.
Також напередодні виборів до ЄП у
Західній Європі несподівано з’явилися лінії
розколу, які важко було уявити ще рік тому:
Париж увійшов у конфронтацію з Римом і
Берліном. Між Францією та Італією розгорівся
скандал через протести «жовтих жилетів»,
питання мігрантів і майбутніх виборів до
Європарламенту. Париж звинувачує італійців
у популізмі і підтримці протестувальників.
У офіційного Риму до французів – зустрічні
претензії. Обмін звинуваченнями відбувається
на тлі виборчої кампанії Європарламенту і
активно використовується обома сторонами
для власного піару.
Україна в цій ситуації підтримує Париж,
вже хоча б тому, що уряд Італії нині як ніколи
прокремлівський. Прем’єр-міністр Д. Конте
і представники правопопулістського уряду
неодноразово висловлювалися за «дружбу з
Москвою», зняття антиросійських санкцій,
пов’язаних з агресією в Криму й на Донбасі.
Конфлікт між Парижем і Берліном не
такий гучний, але може виявитися значно
принциповішим. Наприклад, Е. Макрон
відмовився від участі в традиційній
55-й Мюнхенській конференції з питань безпеки.
Відтак не відбувся запланований на 16 лютого
2019 р. спільний виступ на заході президента
Франції разом з канцлером Німеччини
А. Меркель, який мав стати кульмінаційним
моментом конференції, на якій збираються
політики та експерти в галузі міжнародної
безпеки. Він мав засвідчити, що Євросоюз стійкий
і монолітний, попри всі тектонічні процеси.
Про суперечності між Парижем і Берліном
свідчать різні позиції сторін щодо «Північного
потоку-2». Раніше голова МЗС Німеччини
Г. Маас заявив, що будівництво газопроводу
«Північний потік-2» з Росії до Німеччини вже
не зупинять навіть санкції США. Натомість
у Франції заявили про підтримку зміни
законодавства ЄС, яка ускладнить будівництво
російського газопроводу.

8 лютого 2019 р. Франція і Німеччина досягли
компромісу, який дав змогу розблокувати
процес внесення змін до газової директиви ЄС.
Компроміс полягає в тому, що за газопроводи
з третіх країн відповідатиме держава, на
території якої здійснюється вхід у систему
ЄС. Тобто регулювати всі питання проекту
«Північний потік-2» буде виключно Німеччина.
12 лютого 2019 р. представники
Європейського парламенту, Ради Європейського
Союзу та Європейської комісії у Страсбурзі
погодили проект поправок до газової директиви
ЄС щодо проекту «Північний потік-2».
Нові правила гарантують, що законодавство
ЄС застосовуватиметься до трубопроводів,
що транспортують газ до Європи, і що кожен,
хто зацікавлений у продажу газу до Європи,
повинен дотримуватися європейського закону
про енергетику, зауважив комісар з питань
кліматичних дій та енергетики Мігель Аріас
Каньєте.
Поправки ЄС до газової директиви щодо
трубопровідних проектів відповідають
вимогам України, заявила заступник міністра
закордонних справ з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції О. Зеркаль. Однак
частина євродепутатів вважають «Північний
потік-2» політичним, таким, що розв’яже руки
Кремлю для подальшої агресії проти України,
та, загалом, загрозою для енергетичної безпеки
Європи. Зокрема, це – євродепутат С. Калнієте з
Латвії, депутат Європарламенту від Німеччини
М. Галер, а також голова МЗС Польщі
Я. Чапутович, голова польського Сейму
М. Кухцінський, держсекретар США
М. Помпео та ін.
Сьогодні ми маємо розуміти, що в
разі падіння інституційної спроможності
Європарламенту Україні буде важко своєчасно
реагувати як на ворожі дії Росії, так і на заклики
щодо зняття антиросійських санкцій. Україні
вкрай необхідно дотримуватися європейського
курсу, який нарешті закріплений у Конституції
нашої держави.
Утім, значення Європарламенту як
законодавчого органу і його рішення
насправді у Європі не має занадто великої
ваги. Набагато вагомішою є Єврокомісія,
9
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тобто виконавчий орган, по суті, уряд. Такі
особливості євросоюзівської демократії. І це
має позитивну сторону для України, оскільки
у Європі і ультраправі, і ультраліві мають
просто патологічні симпатії до Кремля, тоді
як Єврокомісію поки що в таких симпатіях
не помічено (Стаття підготовлена з
використанням інформації таких джерел:
аналітичний центр «Борисфен Інтел»
(http://bintel.com.ua/uk/article/vybory_do_
evroparlamentu_2019/); веб-сайт «GrozaNews» (http://groza–news.com.ua/?p=11015);
суспільно-політичний портал «Depo.ua»
(https://www.depo.ua/ukr/svit/elektoralna–
shizofreniya–chomu–polyaki–hochut–
bachiti–opoziciyu–v–yevroparlamenti–a–
pis–u–varshavi–20190208913392); веб-сайт
«Український інтерес» (https://uain.press/
world/tretynu–yevroparlamentu–okupuyut–
yevroskeptyky–996044); веб-сайт «Економічні
новини» (https://enovosty.com/uk/politika–
ukr/full/1601–yevropa–2019–xto–peremozhe–
ultrapravi–chi–neoliberali);
веб-сайт
інформаційного агентства «Українські
Національні Новини» (https://www.unn.com.
ua/uk/news/1775481–zhovti–zhileti–planuyut–
yti–na–vibori–u–yevroparlament–zmi); веб-сайт
«Еспресо» (https://espreso.tv/news/2019/01/24/
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francuzki_quotzhovti_zhyletyquot_pidut_
na_vybory_do_yevroparlamentu); веб-сайт
«Укроп news» (http://ukropnews.com/news/
Znishchennya_Yevrosoyuzu_zhurnalist_
poyasniv_chogo_ochikuvati_vid_viboriv_v_
Yevroparlament_369464.html); интернетиздание «ГОРДОН» (https://gordonua.
com/ukr/news/worldnews/jevropejski–
intelektuali–u–vidkritomu–listi–poperedili–
pro–nebezpeku–peremogi–populistiv–na–
viborah–v–jevroparlament–691526.html);
онлайн газета «Деловая столица» (http://
www.dsnews.ua/world/soros-predrek-essudbu-sssr-12022019204100); веб-сайт
«Zbruc.eu» (https://zbruc.eu/node/86850);
веб-сайт «Корреспондент.net.» (https://
ua.korrespondent.net/world/4062999–
vpershe–z–druhoi–svitovoi–svarka–italii–ta–
frantsii); веб-сайт «NV.ua» (https://nv.ua/ukr/
world/countries/kijiv–vidreaguvav–na–popravki–
yes–shchodo–pivnichnogo–potoku–2–50006064.
html); веб-сайт «Deutsche Welle» (https://
www.dw.com/uk/євродепутатка–північний–
п о т і к – 2 – з а дум а н о – щ о б – н а ш код и т и –
україні/a–47227455); веб-сайт «Depo.ua»
(https://www.depo.ua/ukr/svit/yak–vibori–2019–
vplinut–na–stosunki–ukrayini–z–yes–
20190123904631)).
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О. Кривецький, голов. ред. НЮБ НБУВ

Монетизація субсидій

З

початком 2019 р. набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України № 1176
«Про надання житлових субсидій населенню
у грошовій формі». За словами Прем᾽єр-міністра
В. Гройсмана, введення монетизації потрібне, аби
прибрати будь-які зловживання в системі субсидій. Наразі субсидії в Україні отримують близько
4 млн домогосподарств. Міністр соціальної політики А. Рева зазначив: «Наше завдання – побудувати таку систему, аби, з одного боку, стимулювати
людей працювати, а з іншого – не допустити ненадання соціальної допомоги тим, хто цього дійсно
потребує. Сьогодні практично кожна друга сім’я
отримує субсидії. Перевести всіх на нову модель
одержання субсидій наразі складно з точки зору
адміністрування, тому і запропоновано поетапну
монетизацію субсидій». На першому етапі участь
у монетизації пільг і субсидій будуть приймати
сім᾽ї, які звернуться за допомогою вперше (близько
100–150 тис. домогосподарств). Субсидія від держави буде надходити на їхній персональний акаунт в «Ощадбанку». Банк буде розраховуватися
за субсидіанта з постачальниками комунальних
послуг та інформувати громадян про те, скільки
їм залишилося доплатити за комуналку. Для цього одержувачеві потрібно себе ідентифікувати як
людину, яка потребує соціальної допомоги, тобто
подати заяву та декларацію про дохід в орган соціального захисту населення і дати дозвіл на обробку персональних даних банком. До речі, якщо
субсидію оформляють внутрішньо переміщені
особи, то може знадобитися довідка про реєстрацію як ВПО, орендар має надати договір оренди
житла. На другому етапі, з травня поточного року,
монетизація торкнеться тих, хто отримує субсидії
або пільги вже багато років, у тому числі, користується допомогою в літній період. А починаючи
з жовтня, вже кожен одержувач житлової субсидії
буде отримувати за результатами опалювального
сезону готівкою все, що було зекономлено.
В «Ощадбанку» буде автоматично відкрито
рахунок на кожного одержувача субсидії, на
якому відображатимуться житлові субсидії в
грошовій формі. Кожен субсидіант буде мати

особистий кабінет (персональний акаунт), де
можна буде відстежити інформацію про розмір
нарахованої допомоги, перелік комунальних
послуг, які оплачено за рахунок субсидії.
«Ощадбанк» щомісячно інформуватиме
субсидіантів і пільговиків SMS-повідомленням
про надходження коштів, їх використання та
залишок. У разі, якщо споживач витратив менше
коштів, ніж передбачено існуючими нормами,
то залишок після завершення опалювального
сезону переводиться на особовий рахунок
споживача. «Споживач зможе користуватися
цими грошима на власний розсуд. Але це
можливо тільки за відсутності заборгованості
за сплату комунальних послуг, – повідомив
голова Директорату сім᾽ї і соціальної підтримки
населення Мінсоцполітики В. Музиченко. –
Жодних комісій від субсидіантів і пільговиків
за обслуговування їх персональних облікових
рахунків “Ощадбанк” приймати не буде».
До речі, якщо людина має депозит у банку,
то доходи від депозиту не впливатимуть на
можливість отримання житлової субсидії. За
словами В. Музиченка, мали місце випадки,
коли людина, володіючи кількома об᾽єктами
нерухомого майна в різних населених пунктах
або районах, оформлювала субсидію на кожну
квартиру, одну з яких до того ж здавала в
аренду. Наразі всю інформацію зведено до
єдиного реєстру, що дає змогу виявити таких
двійників і запобігти подібним махінаціям. У
Мінсоцполітики переконані, що монетизація
субсидій стимулюватиме українців до
офіційного працевлаштування, зменшить
соціальну несправедливість, врегулює стосунки
між сусідами та спонукатиме всіх заробітчан
декларувати отримані за кордоном кошти.
«Субсидія – це не звичайний, а цільовий
вид соціальної допомоги. Звісно, найлегший
варіант із точки зору адміністрування – просто
віддати людям гроші. Але, якщо роздати кошти
на руки всім українцям, які мають одержувати
держдопомогу, в країні може виникнути
гіперінфляція і криза комунальних неплатежів»,
11
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– вважає керівник Інституту громадянських
свобод Г. Третьякова.
Проте є й фахівці у сфері ЖКГ, які інакше
оцінюють нововведення Кабміну, називаючи
запропонований механізм складним, громіздким
і не повною мірою таким, що відповідає
обіцянкам монетизувати держдопомогу. «Якщо
раніше відділення Мінсоцполітики на місцях
безпосередньо передавали на підприємство
списки субсидіантів, то тепер вводяться дві
проміжні ланки – єдиний обчислювальний центр
міністерства, куди стікається вся інформація, і
“Ощадбанк”, якому ця інформація надходить,
– аналізує старший консультант з питань
соцзахисту населення Інституту місцевого
розвитку А. Левицкий. – Це встановлює
більш суворий контроль за використанням
субсидій, але нічого принципово не змінює
для одержувачів субсидій в оплаті комунальних
послуг: вони, як і раніше, лише оплачують свою
частину нарахованої суми. Плюс лише у тому,
що в людей обіцяють не відбирати заощаджене,
але, за цього, можуть виникнути затримки з
виплатою».
А ось думка президента Українського
аналітичного центру О. Охрименка:
«Монетизація субсидій – це лише імітація
процесу, яка ніяк не покращить ситуацію
з боргами за комунальні послуги, що
продовжуватимуть зростати, тому її треба
відмінити раз і назавжди, оскільки це може
закінчитися повним провалом. Такий механізм
не здатен цілком розв᾽язати проблему
заборгованості населення за комуналку, і аби
надати дійсно реальну допомогу соціально
незахищеним верствам населення, гадаю, треба
впроваджувати адресну соціальну допомогу,
яка давно існує в Європі».
Тієї ж думки і юрист C. Піддубняк, який
переконаний, що треба використовувати
досвід країн ЄС і призначити незаможним
українцям адресну соціальну допомогу, що є
вигідною як споживачам, так і державі та, як
показує практика, сприяє більш економному
витрачанню енергоресурсів.
Так, у Німеччині, наприклад, рішення
про виплату адресної соціальної допомоги
малозабезпеченим громадянам приймається
12

тільки після детального вивчення їхнього
майнового стану, доходів і, якщо соцпрацівники
переконаються у тому, що людина зробила
все для покращення свого фінансового
положення, громадянину буде нараховано
повну суму дотації, що видається готівкою
на руки для оплати послуг ЖКГ. Проте, якщо
громадянин свідомо надав недостовірну
інформацію про свої доходи, був звільнений за
власним бажанням без поважних причин або
відмовився від запропонованої роботи, курсів
з перенавчання чи підвищення кваліфікації –
йому у соцдопомозі буде відмовлено. До того
ж розмір компенсації можуть зменшити або, з
часом, взагалі відмовити в ній, якщо людина
витрачатиме гроші на вживання алкоголю,
наркотичних речовин, ін. розваги. У цілому
схема соціальної допомоги охоплює усіх
громадян Німеччини з доходом нижче певного
рівня, що залежить від розміру і складу
домогосподарства, а також від його особливих
потреб. Особи, які претендують на її отримання,
повинні спочатку вичерпати можливості всіх
інших джерел доходу. Право на соціальну
допомогу не залежить безпосередньо від
характеру зайнятості і кількості годин роботи.
У Німеччині навіть люди, які працюють
неповний робочий день, можуть отримувати
грошову допомогу, якщо їх заробіток не
дотягує до мінімального встановленого рівня
проживання. Крім того, у Німеччині є багато
соціальних допомог, у які входить сума на
покриття витрат ЖКГ (допомога з безробіття,
матеріальна допомога особам літнього віку
тощо), а також існує окрема допомога на оплату
житла, яку можуть отримувати квартиронаймачі
та власники житла, і яка надається тим, хто
має невеликий дохід і не отримує ніякої іншої
матеріальної допомоги від держави.
За повідомленням голови української
Асоціації споживачів енергетики та
комунальних послуг А. Геруса, цього
року кількість отримувачів субсидій може
досягнути 50 % від усіх домогосподарств,
а закладена на них у бюджеті сума сягає
50 млрд грн, тому адмініструвати таку велику
кількість субсидіантів та «живих» грошей
буде надзвичайно складно. «Хоча монетизація
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субсидій і має на меті добрі наміри, але бажано,
аби цей механізм ефективно і правильно
працював!» – ділиться своїми побоюваннями
експерт. Але навіть така недосконала монетизація,
на його думку, все одно є набагато кращою, ніж
старий підхід. Адже «живі гроші» на власних
рахунках для сплати за квитанціями мають стати
набагато більшим стимулом до економного
споживання, ніж субсидія, що просто дозволяє
спожити безкоштовно певний обсяг комунальних
послуг. «Ці гроші, так чи інакше, виділялися б з
бюджету, але цей варіант змушуватиме українців
споживати менше», – вважає експерт. Він
упевнений, що в ситуації, коли треба одночасно
підвищувати ціни на газ, компенсувати втрати
для найбідніших верств населення з бюджету
та стимулювати економне споживання, знайти
ідеальне для усіх рішення просто неможливо.
На переконання керівника київського Центру
досліджень енергетики О. Харченка, варто
було б закріпити можливість використовувати
надлишкові кошти виключно на програми
енергоефективності, аби монетизація
працювала лише на свою головну мету –
зменшення споживання, а не для задоволення
інших потреб субсидіантів, на додачу, що
відкриває простір для зловживань. «Адже
68 тис. осіб в Україні отримують декілька

субсидій за різними адресами!» – зазначає
експерт.
Процес монетизації субсидій не вплине
на правила надання державної допомоги,
запевняють урядовці. «Як і раніше, обсяг
допомоги визначатиметься розміром витрат
на комунальні платежі та доходами громадян,
і змінюється лише алгоритм її виплати», –
зазначається в документі. Утім, на думку
експертів, наслідком монетизації субсидій вже
згодом може стати перегляд норм споживання
комунальних послуг, на які виділяється
субсидія, у бік їхнього зменшення, а разом із
цим – і зменшення розміру допомоги (Стаття
підготовлена з використанням інформації
таких джерел: веб-сайт «СЕГОДНЯ.ua»
(https://www.segodnya.ua/economics/gkh/kogdai-kak-proydet-monetizaciya-subsidiy-na-zhkuvse-plany-kabmina-1192827.html); єдиний вебпортал органів виконавчої влади України
«Урядовий портал» (https://www.kmu.gov.ua/
ua/npas/deyaki-pitannya-nadannya-zhitlovihsubsidij-naselennyu-u-groshovij-formi); вебсайт «Международной организации труда»
(http://www.ilo.org/moscow/informationresources/publications/WCMS_344667/lang-ru/index.htm); онлайн-портал «DW.COM»
(https://bitly.su/fts04k)).
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УКРАЇНА У ФОКУСІ ІНОЗЕМНИХ ЗМІ (16–31 січня 2019)
Підготовка і виконання проекту:
А. Берегельський, мол. наук. співроб. НЮБ НБУВ
Т. Полтавець, мол. наук. співроб. НЮБ НБУВ

16. 01. – 31. 01. 2019 р

М

оніторинг інформаційного поля за
темою «Україна у фокусі іноземних ЗМІ» за період з 16 по
31 січня 2019 р. дав змогу виявити та проаналізувати 335 повідомлень, які висвітлюють проблеми України. Загалом опрацьовано
34 сайти іноЗМІ, зокрема, 21 сайт західних ЗМІ та
13 – російських. Загальна характеристика

відібраних для аналізу матеріалів за даний
період становить 72,9% матеріалів, опублікованих російськими ЗМІ та 27, 1% – західними
ЗМІ. Таке співвідношення дає підстави стверджувати про високу інтенсивність висвітлення українського питання російськими ЗМІ,
що майже в чотири рази вища за відповідний
інтерес західних медій.





Дослідження цієї проблематики проведено
за допомогою ручного відбору повідомлень.
Розкриття основної проблематики стало
можливим завдяки виявленню та аналізу
за тематичними тегами. Таким чином було
виявлено, що найбільш згадуваним питанням,
14

що порушувалося протягом досліджуваного
періоду, стала проблема виборів та перебіг
виборчої кампанії в Україні. Серед тегів
з високою частотою можна також вказати
транзит газу, релігійні проблеми, війну на
сході та кримське питання. Однак назрілі

Україна у фокусі іноземних ЗМІ

проблеми, які важливі безпосередньо для
українського суспільства, не є актуальними і
мало обговорюються іноземними ЗМІ. Інша
ситуація з матеріалами, опублікованими
російськими ЗМІ
Однак, якщо брати до уваги не окремі
питання, а ширші тематичні блоки, на

першому місці залишається обговорення
в іноЗМІ висвітлення проблемних питань
взаємовідносин нашої держави з іншими
країнами світу (Україна в міжнародних
відносинах). Проблеми російсько-української
неоголошеної війни залишаються актуальними
і часто обговорюваними в аналізованих іноЗМІ.

Загальна ієрархія тематичних тегів за групою
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Повідомлення, подані імоземними ЗМІ та
проаналізовані нами, представлені в різному
контексті, передусім можна констатувати
абсолютне переважання нейтрально забарвлених
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повідомлень, що містять, передусім, констатацію
фактів чи виклад думок з мінімальним емоційним
фоном, незначним компліментарним контекстом
та суттєвим негативом.



Україна у фокусі іноземних ЗМІ

Повідомлення в інфопросторі іноземних
ЗМІ про Україну мають перш за все
інформативну тональність. Прослідковується
досить невисокий рівень аналітичних

матеріалів, які подаються іноземними ЗМІ про
Україну. Звинувачення, критика, роз’яснення
використовується іноЗМІ фактично в рівних
пропорціях.



Аналіз згадуваних соціальних інститутів,
як і в попередній період, показує, що
інститутом з найвищою інформаційною
присутністю у зарубіжному інформаційному
просторі залишається церква. Обговорення

питань, пов’язаних з церквою, мають
різну комунікативну мету, що дає право
стверджувати про актуальність цього
питання як на сьогодні, так і в найближчій
перспективі.
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Україна у фокусі іноЗМІ: висновки
Отже, аналіз іноЗМІ за період з 16 січня
по 31 січня 2019 р. показує, що іноземні
мас-медіа розглядають Україну як об’єкт
історичного та військового протистояння
Росії та Заходу. Найбільш згадуваними в цей
період були інформаційні повідомлення, що
стосувалися проблем російсько-українського
збройного конфлікту, питань міжнародних
відносин з Україною та передвиборної
кампанії. Повідомлення в інфопросторі
іноземних ЗМІ про Україну мають в основному
нейтральну тональність і спрямовані в
першу чергу на інформування. Має місце
незначна кількість аналітичних матеріалів та
роз’яснень, що свідчить про невисокий рівень

суспільного запиту на осмислення української
проблематики. Матеріали, що стосуються
України, готуються з метою безпосереднього
інформування, для європейського медіаспоживача ця проблематика не є навіть
емоційно забарвленою.
Щодо російських ЗМІ, то українська
проблематика, незважаючи на декларування
її важливості, також часто подається теж без
надмірних емоцій, формат друкованого ЗМІ в
сучасних умовах часто не передбачає емоційної
подачі матеріалів, для цього існує телебачення.
Водночас можна впевнено прогнозувати,
що Україна залишатиметься «топ-темою» у
російських ЗМІ в як у період президентських,
так і майбутніх парламентських перегонів.

ЩОДЕННИК БЛОГЕРА *
Блог на сайті «Судебно-юридическая газета»
Про автора: Дмитро Луспеник, секретар
Пленуму Верховного Суду, к. ю. н., доцент
кафедри цивільного процесу
Гонорар успіху адвоката: практика
Європейського суду з прав людини
Є необхідність нагадати практику ЄСПЛ
щодо угоди про виплату гонорару адвокату у
разі виграшу справи (так званого «гонорару
успіху»), або його ще називають «умовними
гонорарами».
ЦПК України у новій редакції відрізняється
від попереднього тим, що у ст. 137 викладено
не лише порядок відшкодування витрат на
професійну правничу допомогу, а й вперше
містяться загальні принципи відшкодування
таких витрат. Це має безпосередній стосунок
до доступності правосуддя.
Недостатньо
повне
врегулювання
у процесуальному законодавстві та у
законодавстві, що регулює адвокатську
діяльність, питання відшкодування судових
витрат, у т. ч. на правову допомогу, суттєво
впливає на можливість сторони процесу їх
відшкодувати. Йдеться про врегулювання
* Збережено стиль і граматику оригіналу

питання відшкодування витрат на оплату
послуг адвоката у тих випадках, коли умовою
оплати, відповідно до укладеного між клієнтом
і адвокатом договору, є успішне для довірителя
завершення розгляду справи. У цьому контексті
безсумнівний інтерес представляє практика
Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).
Його висновки з цього питання надають певні
орієнтири (правові стандарти), які можуть
суттєво вплинути на напрацювання однакових
підходів при вирішенні таких питань у судовій
практиці, яка, на жаль, є неоднозначною.
Оскільки пристрасті навколо відомого
рішення КЦС ВС (постанова від 12.06.2018
у справі №462/9002/14–ц) щодо гонорару
успіху адвоката стихли, кожен, хто хотів,
висловив бачення «проблеми» виключно з
погляду власного інтересу і власного бачення,
є необхідність нагадати практику ЄСПЛ
щодо угод про виплату гонорару адвокату у
разі виграшу справи (так званого «гонорару
успіху», або його ще називають «умовним
гонораром»). Про такі рішення ЄСПЛ вже
23
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йшлося в спеціалізованій юридичній літературі,
але в коментарях до згаданого рішення КЦС
про прецедентну практику ЄСПЛ чомусь не
згадувалося.
В одних європейських країнах такі угоди
мають юридичну силу, в інших визнаються
недопустимими. Зокрема, у таких державах–
учасницях Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод (ЄКПЛ), як Об’єднане
Королівство, Чехія, Словаччина, Польща,
Угорщина, Фінляндія, Туреччина і Греція,
подібні угоди, які укладаються між клієнтом
і адвокатом, визнаються дійсними і такими,
що зобов’язують клієнта, а в таких країнах, як
Німеччина й Ірландія розглядаються як такі, що
не мають юридичної сили. У Росії у випадку,
коли розмір гонорару чи зобов’язання його
виплатити залежить від результату майбутнього
судового рішення, угода також визнається
такою, що не має юридичної сили (постанова
КС РФ №1–П від 23.01.2007).
ЄСПЛ не став заперечувати можливість
укладення таких угод, залишивши питання
про їх юридичну силу на розсуд національного
права, проте не став розглядати їх і як
повноцінний доказ, який необхідно враховувати
при вирішенні питання про дійсність і розмір
судових витрат.
Одним з основних прецедентів щодо угод
про виплату адвокату гонорару в разі виграшу
є справа «Іатрідіс проти Греції» (Iatridis
v. Greece) від 19.10.2000, скарга №31107/96, у
якій ЄСПЛ узагальнив свою минулу практику
з цього питання і сформулював основні
положення стосовно таких угод. Суд зазначив,
що згідно з його прецедентною практикою
(§ 23 справи «Санді Таймс проти Об’єднаного
Королівства (№2)» (Sunday Times v. UK (№2) від
06.11.1980, скарга №6538/74), відшкодування
судових витрат передбачає, що встановлена їх
реальність, необхідність і, більше того, умова
розумності їх розміру.
Далі ЄСПЛ визначив, що угода про виплату
адвокату частки від виграшу є угодою, в якій
клієнт зобов’язується виплатити адвокату
як гонорар певний процент від тієї суми, яку
суд може присудити йому в разі виграшу. Суд
вказав, що подібні угоди, якщо вони юридично
24

дійсні, можуть свідчити про те, що у заявника
дійсно виник обов’язок виплатити гонорар
своєму адвокату.
При цьому ЄСПЛ послався на свою практику
у справах «Даджен проти Ірландії» (Dudgeon v.
Ireland), § 23 від 24.02.1983, скарга №7525/76,
і «Камасінскі проти Австрії» (Kamasinski v
Austria), § 115, скарга №9783/82, де ним була
розглянута юридична сила угоди про виплату
адвокату частки від виграшу з точки зору
законодавства тієї країни, де практикував
адвокат заявника. У першій справі ЄСПЛ
визнав, що наданий йому договір про виплату
адвокату гонорару у вигляді процента від тієї
суми, яку суд може присудити заявнику в
разі виграшу справи, згідно з правом Ірландії
не має юридичної сили, і відповідно, на
заявника не може бути покладено обов’язок
його виплачувати. У другій справі ЄСПЛ
зазначив, що в США, де практикував адвокат
заявника, угода про виплату адвокату певного
процента від суми, яку може присудити суд, є
допустимою.
При цьому у наведений вище справі «Іатрідіс
проти Греції» (Iatridis v. Greece) ЄСПЛ послався
на те, що угоди про виплату адвокату частки
від виграшу об’єднують лише заявника і його
адвоката. Проте така угода не є обов’язковою
для ЄСПЛ, який має не лише оцінити розмір
судових витрат з точки зору їх дійсності, але
й дати оцінку умові розумності їх розміру.
Внаслідок цього ЄСПЛ зробив висновок про
те, що він буде ґрунтуватися на інших доказах,
зокрема на кількості годин, витрачених на
роботу, кількість адвокатів, які знадобилися
для ведення справи, а також на розмірах їх
гонорарів.
Як убачається, ЄСПЛ не став давати власну
оцінку дійсності угоди про виплату гонорару
в разі виграшу, залишивши це питання на
розсуд національних судів. Разом з тим, Суд
дотримується позиції, що такі угоди його ні до
чого не зобов’язують. При наявності таких угод
він керується не ними, а іншими наведеними
вище факторами, які стосуються роботи
адвоката. Тобто ЄСПЛ керується, перш за все,
принципом розумності судових витрат, що
знайшло відображення у справі «Пакдемірлі
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проти Туреччини» (Pakdemirli v. Turkey),
§ 70–72, скарга №35839/97.
Практика ЄСПЛ свідчить також про те, що
Суд може не розглядати угоду про винагороду
у разі виграшу як доказ дійсності витрат, адже
у такому разі такі витрати є гіпотетичними. У
зв’язку з цим слід звернути увагу на справу
«Георгуліс та інші проти Греції» (Georgoulis
and others v. Grèce), § 32–35, скарга №38752/04.
Заявники у цій справі вимагати відшкодувати
їм як судові витрати 82 200 євро, витрачені
у зв’язку з судовими процесами в ЄСПЛ і
грецьких судах. На підтвердження цієї вимоги
заявники не надали ЄСПЛ жодних доказів,
стверджуючи, що уклади зі своїми адвокатами
угоду, схожу на угоду про виплату адвокату
частки від виграшу.
ЄСПЛ, пославшись на наведену вище
справу «Іатрідіс проти Греції» (Iatridis v.
Greece), зазначив, що згідно з його практикою,
відшкодування судових витрат передбачає,
що встановлена їх реальність, необхідність і,
більше того, розумний характер їх розміру. Суд
відзначив, що у цій справі на обґрунтування
вимоги про відшкодування судових витрат
не було надано підтверджуючих документів,
які дозволили б йому точно розрахувати
ці витрати. Крім того, він підкреслив, що
заявники посилаються на майбутні гонорари,
які вони повинні були б виплатити на підставі
укладеної з їх адвокатами угоди. Ця обставина
дає ЄСПЛ підстави вважати, що мова йде про
гіпотетичні судові витрати, дійсність яких не
може бути встановлена. Тому Суд повністю
відмовив заявникам у задоволенні вимоги про
компенсацію витрат.
Необхідно звернути увагу, що ЄСПЛ
розглядає як угоду про винагороду в разі
виграшу (quota litis) тільки угоди, за якими
гонорар адвокату має виплачуватися саме у
вигляді частки, визначеної в процентах, від тієї
суми, яка може бути присуджена в разі виграшу
справи (Кодекс поведінки для юристів в
Європейському співтоваристві від 28.10.1988).
Такий вид угод характеризують як «угода про
участь в успіху».
Разом з тим, ЄСПЛ розглядає як доказ
дійсності витрат угоду, в якій у заявника

обов’язок виплатити гонорар виникає у разі
виграшу справи, а його розмір визначений у
вигляді твердої грошової суми.
Таким чином, ЄСПЛ у своїй практиці
розмежовує угоди про виплату частки від
виграшу (коли обов’язок виплати залежать від
виграшу справи, а розмір гонорару визначено
у процентах від суми виграшу) від інших видів
угод про «гонорар успіху» (коли обов’язок
виплати гонорару також залежить від виграшу
справи, але його розмір визначено в твердій
грошовій сумі, або він являє собою премію, що
додається до основної суми гонорару).
Таким прикладом є справа «Тусашвілі проти
Росії» (Tusashvili v. Russia) від 15.12.2005,
§ 37–38, скарга №20496/04. Заявник у цій
справі вимагав відшкодувати йому витрати на
оплату послуг його юридичного представника
в ЄСПЛ на підставі укладеного між ними
договору, за яким він зобов’язався виплатити
своєму представнику гонорар у розмірі
1230 євро за надані в ЄСПЛ послуги при таких
умовах. По–перше, що представник належним
чином виконає свої обов’язки по договору
до прийняття ЄСПЛ кінцевої постанови по
скарзі. По–друге, що влада Росії виплатить
«справедливу компенсацію» заявнику в разі її
присудження ЄСПЛ.
Влада Росії оскаржила цю вимогу про
відшкодування витрат, зазначаючи, що такі
витрати не можуть вважатися «реальними»,
оскільки виплати по договору між заявником
і його представником можуть відбутися «у
майбутньому». ЄСПЛ зазначив, що в договорі
з представником чітко зазначається, що заявник
повинен виплатити своєму представнику суму
винагороди в розмірі 1230 євро, тому Суд
вирішив, що ці витрати є реальними. При
цьому він зазначив що той факт, що заявник не
повинен сплатити цю суму наперед, не впливає
на висновок про реальність таких витрат.
Разом з тим, ЄСПЛ зазначив, що ця справа
не була особливо складною, тому вважав
розмір вимог заявника про компенсацію
судових витрат занадто великим. Суд послався
на те, що не доведено, що судові витрати були
необхідними і обґрунтовано понесеними. З
урахуванням наведеного та враховуючи обсяг
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необхідної юридичної роботи у цій справі,
ЄСПЛ вирішив, що розмір суми, яку заявник
вимагав як оплату послуг його представника,
є надмірним.
У справі «Балог проти Угорщини» (Balogh
v. Hungary) від 20.07.2004, § 86, скарга
№47940/99, заявник зобов’язався виплатити
своєму юристу гонорар за представництво його
інтересів в ЄСПЛ у разі позитивного вирішення
його справи. У ЄСПЛ заявник вимагав виплатити
йому 6000 євро як відшкодування витрат на його
юриста. Розглянувши надані документи, ЄСПЛ
вважав за можливе відшкодувати заявнику
3000 євро для компенсації витрат, понесених
ним у зв’язку з розглядом його справи. Таким
же чином у справі «Космоулу проти Греції»
(Kosmooulou v. Greece) від 05.02.2004, §
55–58, скарга №68457/00, у договорі між
заявником і його адвокатом було передбачено,
що вона зобов’язується виплатити адвокату за
представництво її інтересів у ЄСПЛ гонорар у
сумі 19008 євро (з розрахунку 108 годин роботи
по ставці 176 євро за час) у разі позитивного
вирішення її справи. Влада Греції з приводу
гонорару адвокату заперечила, зазначаючи,
що сума є завищеною, а домовленість між
заявником і адвокатом не має для ЄСПЛ
обов’язкової сили. Вони вважали, що
сума в розмірі 6000 євро є достатньою для
відшкодування судових витрат. В обставинах
цієї справи ЄСПЛ, керуючись принципами
дійсності, необхідності і розумності судових
витрат, вирішив присудити заявниці 6000 євро
як компенсацію її судових витрат.
Тобто можна констатувати, що ЄСПЛ
стосовно угоди про виплату гонорару в разі
виграшу справи не розглядає її як недійсну,
але вважає, що ця угода ніяким чином не
зобов’язує суд. Подібні угоди не розглядаються
як повноцінні докази наявності витрат, і Суд
використовує інші критерії при визначенні
розміру винагороди по договору надання
юридичних послуг, проте визнає такі витрати
як дійсні.
Практична важливість корегування
судової практики з цього питання пов’язана з
внесенням змін у процесуальне законодавство
та в законодавство про адвокатську діяльність,
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оскільки оплата послуг адвоката залежно від
результату (а саме від успішного вирішення
справи) є важливим способом забезпечення
доступу до кваліфікованої юридичної
допомоги(https://sud.ua/ru/news/blog/134897–
gonorar–uspikhu–advokata–praktika–
yevropeyskogo–sudu–z–prav–lyudini–ad323b).
– 2019. – 07.02).
***
Блог на сайті «Українська правда»
Про автора: Сергій Лямець, блогер, проект
Politicus Vulgaris
Опасности законопроекта N9055. Почему
это не реформа, а коррупция и усиление
диктата силовиков
Сегодня в парламенте будут рассматривать
одиозный законопроект N9055 о реформе
адвокатуры.
Одиозный он потому, что за и против него
высказались сотни специалистов: юристов,
адвокатов, судей, депутатов. "За" – настаивают
на необходимости реформировать адвокатуру.
"Против" – видят в реформе попытку подчинить
адвокатов власти и лишить их возможности
защищать клиентов.
О том, кто состоит в лагерях сторонников и
противников, я писал здесь.
"За" выступают Администрация президента
в лице Алексея Филатова и его группа
поддержки. Они утверждают, что большинство
адвокатов выступают "за" реформу, и
предлагают посмотреть, сколько адвокатов из
45000 подписали петицию на сайте президента.
Смотрим. 308:
"Против" – подавляющее большинство
адвокатов и народные депутаты.
Кто прав в этом споре? 9055 – это правильная,
но сложная реформа? Или это попытка
Администрации президента подчинить себе
адвокатуру так же, как она подчинила судебную
систему?
Ответ на вопрос нужно разделить на две
части.
––––––
Первая часть – это личная борьба Алексея
Филатова и его окружения за власть.
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Его не устраивает существующая адвокатская
монополия Национальной ассоциации
адвокатов Украины (НААУ). Поэтому возникла
такая идея:
– вместо одной централизованной НААУ
создать в каждой области Конференции
адвокатов региона;
– это легко. Чтобы конференция состоялась,
достаточно собрать на ней от 10 % до 15 %
адвокатов региона;
– Конференции выбирают кандидатов на
всеукраинский съезд;
– съезд переназначает все органы управления
адвокатурой Украины.
По идеальному замыслу, закон 9055 должны
были принять как неотложный еще в сентябре
2018 года. Так и вышло бы, если бы не протесты
адвокатов.
Согласно тексту переходных положений
закона, за полгода – то есть, до марта 2019 –
удалось бы провернуть быстрые новации.
По сути, достаточно было бы сгруппировать
по 10–15% адвокатов каждой области, чтобы
провести переворот системы управления
адвокатурой. Это действие вполне под силу
нынешней Администрации президента, особенно
если подключить к процессу "стимулирования"
подконтрольные ей суды и прокуратуру.
Зачем? Ответ на вопрос ищем в мотивах
Филатова. Это его личная война. Мотивы ее
изложены, опять же, здесь.
Новый съезд подал бы кандидатуру
Филатова в Высший совет правосудия (ВСП,
на украинском ВРП) – органа, который
контролирует судебную систему. А уже там
его избрали бы главой. И в следующие пять
лет Филатов был бы защищен от любых
землетрясений вокруг судебной системы.
Будучи главой ВРП, он управлял бы судами.
Вот суть той части 9055, которая сведена к
борьбе за власть.
Поэтому, когда я читаю фразы вроде
"Свободу от произвола НААУ" – то сразу вижу,
как вместо одной монополии хотят построить
другую. Это не реформа. Это трудоустройство
чиновника АП.
Филатова поддерживают некоторые
адвокаты. Например, Игорь Головань, который

был соавтором 9055 и активно "топит" за закон
в своем блоге. Или адвокаты объединения
"Василь Кисіль та партнери" – эта компания
стала настоящей кузницей кадров для Филатова.
Зачем
адвокат ам
поддерживать
Администрацию президента? Тут все просто.
Они займут руководящие посты в новых
органах управления адвокатурой. Опять же,
борьба за власть.
––––––
А вот и вторая часть ответа на вопрос, что
такое 9055.
Она звучит так: законопроект 9055 ведет к
чрезмерному усилению органов прокуратуры,
следствия и суда. Одновременно, очень сильно
обрезаются полномочия адвокатов по защите
своих клиентов.
Опишу три нюанса, которые приводятся
в заключениях комитета Верховной Рады о
повышенной коррупционности законопроекта
9055.
––––––
Нюанс первый. "Бесплатные адвокаты".
Бесплатный сыр только в мышеловке. Это –
наша история.
Представьте, вы – Роман Насиров или
Борислав Розенблат. Или, например, депутат
Сергей Рыбалко, которого обвинили в госизмене.
Или журналист Александр Дубинский, которого
тоже обвинили в госизмене. К вам в кабинет
вваливаются следователи НАБУ и хотят начать
обыск. Вы говорите, что у вас есть адвокат, и
хотите его набрать.
Если бы обыск происходил сейчас, у вас
есть определенные права. Но после принятия
9055 – их не будет. Объясняю.
Сейчас в Уголовно–процессуальном кодексе
говорится, что вы можете вызвать СВОЕГО
адвоката, даже если у вас не подписан с ним
договор. Но это ваш хороший проверенный
адвокат. Следователи обязаны подождать его
3 часа, а если он не приедет – назначать вам
бесплатного адвоката из центра социальной
помощи и, собственно, начинать обыск.
Новый законопроект 9055 лишает Насирова,
Розенблата, Рыбалку или Дубинского права
на такой ход. Если прямо сейчас у вас нет
подписанного договора с адвокатом, то
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никакого "своего" адвоката и не будет. Вам
ПРИНУДИТЕЛЬНО назначат бесплатного
адвоката.
И еще ладно, если это просто окажется
случайный человек. Исходя из украинских
реалий, он скорее всего будет заодно со
следователем. Где нужно, он не подскажет.
А потом предложит "решить вопрос" со
следователем через него. В общем, вы попали.
Все это – изменения к статье 53 Уголовно–
процессуального кодекса.
Предположим, вы разумный человек, и у вас
есть заранее подписанный договор с адвокатом.
Но вот незадача – он улетел на Бали. И прямо в
тот момент, когда адвокат летит над Турцией, к
вам приходят следователи.
По нынешнему порядку, если ваш адвокат не
может явиться в течение 24 часов, вы можете
вызвать другого. По своему усмотрению.
Законопроект 9055 лишает вас такого права.
Если ваш личный адвокат приедет через
24 часа и 1 минуту, следователь поставит
вам "бесплатного". А тот, скорее всего, будет
работать против вас.
––––––
Нюанс второй. "Безстороннее правосудие".
А вот и конфликт интересов. Согласно
нынешнему порядку, адвокат обязан
действовать в интересах клиента.
В 9055 предлагается новый подход –
действивовать в интересах "независимого и
безстороннего правосудия", "насколько это
возможно в интересах клиента".
Это как? Суть профессии адвоката – стоять
на стороне клиента, каким бы тот ни был.
Даже если это маньяк–убийца, расстрелявший
Майдан.
А вот формулировка, которая выглядит
правильно лишь на первый взгляд: "проявлять
уважение к суду". Она даже внесена в новый
текст присяги адвоката (ст. 10 законопроекта
9055).
В нынешнем варианте присяги обозначены
такие приоритеты: верховенство права и
защита клиента. В редакции 9055 появилось
требование "содействовать осуществлению
независимого и безстороннего правосудия,
поддерживать уважение к суду".
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Дорогие друзья, "безстороннее правосудие"
и защита клиента – это часто прямое
противоречие. Представьте себе суд над
Ганнибалом Лектором, не дай Б–г. Адвокату
нужно защищать чудовище, и для этого
ему придется разбивать доводы прокурора,
даже если это не будет способствовать
"безстороннему правосудию".
Вы хотели бы к такому адвокату или к
тому, что работает на приговор, который
удовлетворит все стороны?
Это прямое урезание прав клиента – в пользу
прокурора, следователя и судьи. А также в
пользу активистов, которые жгут костер под
зданием суда и приходят поприсутствовать на
процессе с банкой зеленки в руках.
––––––
Нюанс третий. Бесправные адвокаты
Мы привыкли к положению вещей, когда
адвокаты могут броситься грудью на амбразуру.
Ругать власть, отводить судей, признавать
процесс фальсифицированным.
Да, они делают это за деньги. Но они это
делают.
После принятия законопроекта 9055 –
перестанут. Воспитатели из Администрации
президента раз и навсегда отобьют у них охоту
выделываться.
Лишиться свидетельства адвоката окажется
легко. Достаточно получить дисциплинарное
взыскание, а лучше несколько. Одно–
два нарушения, и адвокат лишается
права обслуживать клиента. Могут также
приостановить или совсем отобрать его
удостоверение адвоката.
В 9055 варианты для наложения санкций
прописаны целые каналы. Причины тесно
увязаны с принятымы в рамках судебной
реформы кодексами, в частности, с уголовно–
процессуальным кодексом. Поэтому когда мне
в переписке говорят, что в 9055 не содержится
ничего такого – я тут же вспоминаю слова
адвокатов из проекта #Stop9055. Они
призывают анализировать законопроект вместе
с кодексами.
Общая ее суть сводится к тому, что
адвоката можно привлечь к дисциплинарной
ответственности за поступки, которые сегодня
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не считаются нарушениями. Как только
прокурора или суд не устроит адвокат, слишком
активно защищающий права клиента – можно
применить санкции.
Для того, чтобы инициировать меру
дисциплинарного взыскания, в случае
принятия 9055 достаточно будет решения
суда. Для сравнения, сейчас есть только
один путь – обратиться в квалификационно–
дисциплинарную комиссию при местном совете
адвокатов. По сути, это новые прекрасные
возможности по отводу неугодных адвокатов.
Да, нельзя давить адвоката, чтобы повлиять на
его деятельность по защите. Зато можно давить
его за неуважение к суду, например.
Дальше дело попадает на рассмотрение
дисциплинарной комиссии – и мы вспоминаем,
с чего начинался этот текст. Я описывал,
как Администрация президента собирается
захватить вертикаль управления в адвокатуре.
Фактически, новые члены дисциплинарных
комиссий будут очень тесно связаны с властью.
В дело вступят негласные законы украинского
общества. Станут ли члены дисциплинарной
комиссии ссориться с судьей, который наложил
санкции на слишком борзого адвоката? 90%
вероятности, что нет.
А вот еще одно нововведение. Теперь
адвокату могут запретить представлять
интересы одного конкретного клиента на срок
от месяца до шести. Понимаете, да? Судье
показалось, что адвокат Виктор проявил к
суду неуважение – и клиент лишается защиты.
А возможно, именно адвокат Виктор был
единственным, кто смог бы ему помочь. Другие
даже не рискнут взяться за такое дело. Шести
месяцев будет достаточно, чтобы законопатить
клиента по самые не хочу.
О качестве правосудия в дисциплинарных
палатах после принятия 9055 говорит одна
мелкая правка. В статье 59 законопроекта
предлагается незначительная правка в одно
слово. Как и раньше, решение по наложению
дисциплинарной ответственности принимает
дисциплинарная комиссия региона. Как и
раньше, ее заседание легитимно, если на
нем собрались более 50% ее членов. А вот и
новация. Раньше решение наказать адвоката

принималось большинством от ОБЩЕГО числа
членов комиссии. А теперь – большинством от
СОБРАВШИХСЯ. То есть, по сути, адвоката
можно привлечь к ответственности всего
25%+1 голосом.
И таких норм в законопроекте 9055 – уйма.
Когда мы говорим об этике, нельзя забывать,
что мы живем в Украине. Зная, что у власти
(а судебная – тоже власть) существуют такие
меры воздействия, адвокаты будут куда
осторожнее в высказываниях и действиях.
Достаточно намекнуть на дисциплинарку, и они
превратятся в свадебных адвокатов – массовку
на сцене суда.
Кто в проигрыше? Правильно, клиент.
––––––
Это далеко не единственные причины,
по которым законопроект 9055 признан
коррупционным. Власть пытается зайти
слишком далеко во множестве моментов.
Например, законопроект сильно сужает
возможности для получения информации по
адвокатскому запросу.
Зачастую способность раздобыть нужный
факт – это главный козырь адвоката. От его
умения зависит, сядет человек в тюрьму или
нет.
Сейчас адвокату можно отказать, только
если информация имеет ограниченный
доступ (например, совершенно секретно или
банковская тайна). Но все может измениться
согласно статье 25 законопроекта 9055. После
ее принятия можно будет отказать адвокату,
если информация касается личной жизни
человека или может повредить персональным
данным и интеллектуальной собственности.
Можете себе представить, насколько
это широкие толкования. За ними можно
спрятаться, как за щитом. Например, риэлтор
откажется показать договор аренды, по
которому клиент снимал квартиру. Скажет, что
это может повредить его интеллектуальной
собственности. Как итог – клиент адвоката не
сможет доказать, что он снял квартиру только
месяц назад, а не два месяца назад, когда в
квартире было совершено убийство.
Та же статья вводит ответственность за
использование информации из адвокатского
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запроса "не по назначению". Но что такое не
по назначению? В том числе, это возможность
опубликовать документы в СМИ. Часто именно
это действие определяет успех дела, особенно в
Украине, где суды часто подыгрывают власти.
––––––
Сторонники Администрации президента
говорят: да, закон не идеален. Но давайте
примем в первом чтении, а потом доработаем.
Вижу в этом уловку. Насчет "примем в
первом чтении, а потом доработаем" – так уже
бывало, и это всегда плохо заканчивалось для
тех, кто развешивал уши.
АП толкает именно тот вариант текста,
который нужен ей. Если допустить первое
чтение – ко второму чтению текст будет
размыт настолько, что ненужные нормы все
равно останутся. А потом депутатам позвонят
из прокуратуры или откуда–то, и голоса будут
собраны. 9055 – это тот самый случай, когда
лучше переработать стартовый документ, чем
погрязнуть в манипуляциях Администрации
президента (https://blogs.pravda.com.ua/
authors/liamets/5c5c235d6b10b/). – 2019.
– 07.02).
***
Блог на сайті «Zaxid.Net»
Про автора: Олександр Ганущин, голова
Львівської обласної ради та
Олександр Біленький, голова Полтавської
обласної ради
Конституційний склад парламенту і
вибори на Донбасі
Із високою вірогідністю у 2019 році матимемо
вибори до Верховної Ради за «старою»
виборчою системою, котра передбачає
формування 50% складу національного
парламенту за партійними списками, суб’єктів
виборчого права, що долають прохідний
бар’єр, і решту 50% через переможців в
одномандатних виборчих округах. У 2014 році
під час позачергових виборів Верховної Ради
України фактор російської агресії позбавив
кількох мільйонів громадян України права
на волевиявлення у 15 з 32 одномандатних
округів українського Донбасу і в усіх
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12 округах Автономної Республіки Крим та міста
Севастополя. Відтак, за підсумками виборів,
Верховна Рада України була неукомплектована
на 27 народних депутатів України або на 6%
від складу, визначеного Конституцією України.
Враховуючи вкрай низькі шанси Виборчого
кодексу України на ухвалення у 2 читанні,
українським парламентарям доведеться
«підрихтовувати» чинну редакцію Закону
України «Про вибори народних депутатів
України». І вирішення питання як обрати саме
225 народних депутатів у 225 одномандатних
виборчих округах буде одним із найскладніших
питань проведення законодавчих змін.
Чому це важливо?
Прихильники змін, закладених проектом
Виборчого кодексу України в частині так званих
відкритих регіональних списків і посилення
системи пропорційного представництва,
проблему 27 виборчих округів на тимчасово
окупованих Росією територіях трактують
завжди на свою користь. Мовляв, пропонована
зміна виборчої системи вирішить це складне
питання – формування повноцінного за
складом інституту парламентаризму. Однак
шанси ухвалення цього законопроекту в
другому читанні є відверто примарними. Тому
слід спрогнозувати, що після очікуваного
«провалення» у Верховній Раді України
цієї доленосної (і водночас суперечливої)
законодавчої ініціативи, парламентарям
доведеться прискоритися з вирішенням
питання: як все–таки обрати 225 депутатів в
одномандатних виборчих округах.
Що означатиме, якщо цього не буде зроблено
у вигляді змін до чинного Закону України «Про
вибори народних депутатів України»?
Очевидно, що в такий спосіб ми вдруге
поспіль засвідчимо, що не готові від імені
держави відповідати на один із вкрай важливих
викликів, породжених тимчасовою окупацією
Росії частини наших територій. Бо під час
останніх позачергових виборів до Верховної
Ради України цей іспит складено не було.
На додачу Законом України «Про забезпечення
прав і свобод громадян та правовий режим
на тимчасово окупованій території України»
(тут і надалі 1207–VII) визначено, що під час
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проведення виборів народних депутатів України
голосування громадян України на тимчасово
окупованій території Автономної Республіки
Крим не організовується і не проводиться.
На жаль, тотожних норм немає у Законі
України «Про особливості державної політики
із забезпечення державного суверенітету
України на тимчасово окупованих територіях
у Донецькій та Луганській областях» (надалі
2268–VIII). Вочевидь, позиція міжнародної
спільноти не дала можливість її запровадити у
редакції, що не передбачає проведення жодних
виборів на окупованих Росією територій у
Донецькій та Луганських областях. Зокрема
так, як це виписано у статті 8 Закону України,
що регулює захист виборчих прав громадян на
території тимчасово окупованого українського
Криму.
Що ж – так було на початку січня 2018 року,
за цей час українська держава зміцнюється
інституційно і політичної волі на це може
вистачити.
Як би там не було, наведених аргументів
(час для змін настав + на території окупованого
Криму вибори не проводяться), на думку авторів
цієї статті, цілком достатньо, щоб пропонувати
вищеописані зміни. Головне – до Закону
України «Про вибори народних депутатів
України», котрі б не передбачали, утворення
виборчих округів та виборчих дільниць на
постійній і тимчасовій основі на території, яку
сьогодні внаслідок збройної агресії Російської
Федерації українська влада контролювати не
може. Але разом з ними – і до Закону «Про
ООС», де закріпити норму про непроведення
будь–яких виборів на тимчасово окупованих
Росією територіях Донецької і Луганської
областей. Цей крок доповнить особливості
державної політики із забезпечення державного
суверенітету України на тимчасово окупованих
територіях у Донецькій та Луганській областях.
Наголошуємо, що в 2014 році, одному
з найважчих років для відновленої у
1991 році Української Держави, ситуація на
російсько–українських фронтах була настільки
напруженою, що парламентарі просто не мали
часу на ухвалення змін до чинного закону про
вибори в частині утворення одномандатних

виборчих округів. Натомість саме зараз, на
п’ятому році розв’язаної Росією війни, вбачаємо,
що є достатньо передумов впровадити зміни до
чинної редакції законодавства про формування
єдиного органу законодавчої влади в Україні.
Мета змін до виборчого закону
Якщо коротко – створити законні механізми
утворення 225 одномандатних виборчих
округів із приблизно рівною кількістю виборців
в одномандатному окрузі в межах території,
що не підпадає під визначення тимчасово
окупованих територій.
А як же з виборчими правами громадян
України, що мешкають на тимчасово
окупованих територіях? А дуже просто. Своє
право голосу мешканці тимчасово окупованого
Криму на парламентських виборах 2019 року
можуть реалізувати лише через тимчасову
зміну місця голосування, спрощений порядок
якої тут.
Висловимо сміливе припущення, що на
час проведення виборів Президента України,
законодавча новела про те, що будь–які
голосування громадян під час проведення
виборів на тимчасово окупованій території
українського Донбасу «не організовується і
не проводиться», ще втілена в життя не буде.
Проте без сумніву, що ЦВК не утворить окружні
виборчі комісії на територіях, що перебувають
під контролем збройних формувань Російської
Федерації та відповідних окупаційних
адміністрацій. Як це було у 2014 році, коли
на виборах Президента України окружні
виборчі комісії не були утворені в Криму (за
що респект ЦВК, бо це було ще до ухвалення
1207–VII). Таким чином, опісля завершення
президентських виборів матимемо знов
практику, коли вибори на окупованому Донбасі
не проводитимуться. Що і буде основним
ґрунтом для власне внесення таких змін і до
2268–VIII.
І ще одна статистика сприятиме вкрай
потрібним вищеописаним законодавчим
змінам. Сайт Державного реєстру виборців
показує щоденні зміни у кількості виборців,
що скористались тимчасовою зміною
місця голосування. На сьогодні це всього–
навсього 2500 громадян тимчасово окупованого
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українського Донбасу. Навряд чи 31 березня
чи 21 квітня 2019 року ми побачимо там дані,
що істотно відрізнятимуться від показників
26 жовтня 2014 року – 22 тис по Донецькій і
11 тис по Луганській областях відповідно.
Відтак, не лише припиняться розмови
щодо «нарізки» одномандатних округів на
окупованих територіях Донецької та Луганської
областей. Власне будуть нові аргументи змін до
територіальної організації виборів народних
депутатів України, зокрема необхідність
запровадити норми, що не дозволять
утворювати виборчі округи, які перерізає лінія
розмежування, а саме:
Одномандатні виборчі округи перерізані
лінією розмежування на Донбасі під час
виборів до Верховної Ради України у 2014 році
По–перше, і як би це не подобалося депутатам,
що перемогли у боротьбі за цей округ, це не
відповідає нормі про приблизну рівну кількість
виборців у кожному окрузі і рівним правам і
можливостям у виборчому процесі. По–друге,
надто спокусливим для окремих кандидатів
у вищеперелічених округах буде норма про
тимчасову зміну місця голосування. Бо навіть
кілька тисяч виборців з окупованої Донеччини
чи Луганщини, що виявлять раптом бажання
обрати місцем голосування саме ці невеличкі
за фактичною кількістю виборців округи,
можуть змінити хід виборів у перелічених
округах. А чинні норми Закону України «Про
вибори народних депутатів України» не
дозволяють оминути утворення перелічених
одномандатних виборчих округів, які надійно
перерізає лінія розмежування.
Тому найвищий час, щоб змінити норми
двох чинних законів – про парламентські
вибори і щодо здійснення державної політики
на окупованому Донбасі – одразу після
виборів Президента. А разом з цими змінами
– впровадити механізм обрання таки усіх
225 народних депутатів у мажоритарних
округах.
Яким буде розподіл одномандатних виборчих
округів у регіонах України та місті Києві?
Знаємо, що ця ідея припаде до душі
місцевим елітам та буде мила більшості
сердець очільників українських партій –
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головних суб’єктів виборчого процесу. Та й
більшість чинних депутатів–мажоритарників
поставиться до неї схвально. Проти, очевидно,
будуть чинні депутати, володільці мандатів
в округах перелічених у таблиці №1 . Проте,
якщо вищеперелічені зміни будуть ухвалені, –
як то кажуть: dura lex, sad lex.
Тож, на базі даних того ж таки Державного
реєстру виборців спрогнозуємо кількість
округів у регіонах України та місті Києві.
Тому математика каже наступне. Якщо
детально прооблікувати дані з сайту ЦВК
матимемо:
Дані щодо кількості виборців на тимчасово
окупованих Росією територіях Донбасу та
Криму
Тепер застосовуємо дані з таблиці
для встановлення кількості виборців у
одномандатних територіальних виборчих
округах. Отже, за даними державного
реєстру виборців, маємо на сьогодні (дані з
2014 року) 35 582 184 виборців. Віднімаємо
5 120 964 виборців з таблиці вище – матимемо,
що у виборах до національного парламенту (у
разі ухвалення змін, перелічених вище) можуть
взяти участь 29 485 853 громадяни України.
Відтак, якщо це число поділити на 225 виборчих
округів матимемо 131 048 виборців на середній
одномандатний виборчий округ. Нагадую, що
у 2014 році діяв принцип за яким середня вага
одного ТВО була 158 143.
Однак найбільш цікавим як для експертів,
так і для політиків буде інформація про те, який
же стане розподіл області на територіальні
виборчі округи. Нижче – один з таких
розрахунків, виходячи з актуальної інформації
про кількість виборців на сайті Державного
реєстру виборців.
Розрахунки щодо кількості одномандатних
виборчих округів у регіонах України (за умови
ухвалення змін до законодавства) без виборців
тимчасово окупованих Росію
На завершення
Безумовно, може забракнути політичної
волі, особливо в частині прирівняти реалізацію
права проголосувати на будь–яких виборах
на окупованому Донбасі в спосіб, як це
передбачено законом про окупований Крим.
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Та і прихильники ухвалення Виборчого кодексу
змагатимуться за реалізацію власної ідеї. Як
мінімум, парламентарі мали б розібратися для
чого утворювати одномандатні виборчі округи
в окупованому Криму і бодай в такий спосіб
вирішити проблему обрання 12 народних
депутатів Верховної Ради України, створивши
їх через вищеописані зміни у Законі України
«Про вибори народних депутатів України».
Нам видається, що ця стаття підштовхне
експертів із виборчого законодавства
розглянути і такий напрям законодавчих змін,
що уможливить обрання на наступних виборах
до парламенту конституційного складу
Верховної Ради України.
Запрошуємо до обговорення, пані і панове!
(https://zaxid.net/konstitutsiyniy_sklad_parlamentu_i_
vibori_na_donbasi_n1475149). – 2019. – 06.02).
***
Блог на сайті «Судебно–юридические
газета»
Про автора: Юрій Сверба, державний
експерт експертної групи з доступу до
правосуддя Директорату з прав людини
Як отримати правову допомогу
недієздатним чи обмежено дієздатним
особам? Ніяк
В Україні функціонує урядова система з
надання безоплатної правової допомоги, яка
забезпечує соціально незахищеним верствам
населення доступ до правосуддя.
Європейська Комісія «За демократію через
право» у своїй доповіді щодо верховенства права
зазначила, що попри розбіжності в поглядах,
існує консенсус щодо стрижневих елементів
поняття the Rule of Law, а самі ці елементи є
не лише формальними, а й матеріальними.
Такими стрижневими елементами є: (1)
законність – включно з прозорою, підзвітною
та демократичною процедурою запровадження
приписів права; (2) юридична визначеність;
(3) заборона свавільності; (4) доступ до
правосуддя в незалежних і безсторонніх
судах – включно з судовим контролем щодо
адміністративних актів; (5) повага прав людини
і (6) недискримінація та рівність перед законом.

В Україні функціонує урядова система
з надання безоплатної правової допомоги,
на яку фактично й покладено забезпечення
доступу до правосуддя соціально незахищених
верств населення: правопросвітництво,
надання безоплатної первинної правової
допомоги, надання безоплатної вторинної
правової допомоги, захист у кримінальному
провадженні. Разом з тим, Закон України «Про
безоплатну правову допомогу» (далі – Закон)
містить положення, які можна трактувати як
штучні перешкоди в доступі до правосуддя
особам, які визнані судом недієздатними, або
дієздатність яких обмежена.
Так, відповідно до ст. 5 Закону, державна
політика у сфері надання безоплатної правової
допомоги ґрунтується на таких принципах:
1) верховенство права; 2) законність;
3) доступність безоплатної правової
допомоги; 4) забезпечення якості безоплатної
правової допомоги; 5) гарантоване державне
фінансування. Однак безоплатну правову
допомогу (надання консультацій і роз'яснень
з правових питань; складення заяв, скарг
та інших документів правового характеру;
представництво інтересів особи в судах,
інших державних органах, органах місцевого
самоврядування, перед іншими особами;
складення документів процесуального
характеру) особи, визнані судом недієздатними,
або дієздатність яких обмежена, можуть
отримати виключно за зверненням опікуна чи
піклувальника (ч. 3 ст. 10, ч. 3 ст. 18 Закону).
Більше того, такі особи без згоди опікуна
чи піклувальника не можуть отримати правову
допомогу з метою звернення до суду із заявою
про поновлення цивільної дієздатності. Це
створює потенційні ризики для зловживання
опікунами чи піклувальниками своїми
правами по відношенню до осіб, визнаних
судом недієздатними, або дієздатність яких
обмежена, з метою отримання соціальних
пільг.
До слова, за офіційною інформацією, станом
на 01.07.2018 на обліку в органах опіки та
піклування перебувало 39 649 недієздатних
осіб та 1 329 осіб, цивільна дієздатність яких
обмежена.
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Правове регулювання
Правовий статус осіб, які визнані судом
недієздатними, або дієздатність яких обмежена
судом, встановлено Цивільним кодексом
України:
– фізична особа, цивільна дієздатність якої
обмежена, може самостійно вчиняти лише
дрібні побутові правочини (ч. 2 ст. 37);
недієздатна фізична особа не має права
вчиняти будь–якого правочину (ч. 2 ст. 41).
У рішенні по справі «Наталія Михайленко
проти України» (№ 9069/11) від 30.05.2013
Європейський суд з прав людини встановив, що
положення Цивільного процесуального кодексу
України, які регламентують поновлення прав
осіб, позбавлених цивільної дієздатності,
є такими, що порушують Європейську
конвенцію з прав людини, зокрема ст. 6 §1
(право на справедливий суд). Встановлені
порушення стосувались ч. 4 ст. 241 Цивільного
процесуального кодексу України від
18.03.2004, де не передбачалося право осіб, які
визнані судом недієздатними, або дієздатність
яких обмежена, самостійно звертатись до
суду із заявою про поновлення цивільної
дієздатності. Законом України «Про внесення
змін до Господарського процесуального
кодексу України, Цивільного процесуального
кодексу України, Кодексу адміністративного
судочинства України та інших законодавчих
актів» від 03.10.2017 вищевказані порушення
було усунуто.
У Цивільному процесуальному кодексі
України від 03.10.2017 зазначається наступне:
– скасування рішення суду про обмеження
цивільної дієздатності фізичної особи та
поновлення цивільної дієздатності фізичної
особи, цивільна дієздатність якої була
обмежена, здійснюється за рішенням суду за
заявою самої фізичної особи, її піклувальника,
членів сім’ї або органу опіки та піклування
(ч. 3 ст. 300);
– скасування рішення суду про визнання
фізичної особи недієздатною та поновлення
цивільної дієздатності фізичної особи, яка
була визнана недієздатною, в разі її видужання
або значного поліпшення її психічного стану
здійснюється за рішенням суду на підставі
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відповідного висновку судово–психіатричної
експертизи за заявою опікуна, членів сім’ї,
органу опіки та піклування або самої особи,
визнаної недієздатною (ч. 4 ст. 300).
Фактично особи, які визнані судом
недієздатними, або дієздатність яких обмежена,
не можуть без згоди опікуна чи піклувальника
звертатись до: приватних юристів (заборонено
вчиняти правочини), урядової системи з
надання безоплатної правової допомоги, однак
вони можуть самостійно звертатися до суду із
заявою про поновлення цивільної дієздатності.
Видається, що це право без кваліфікованої
правової допомоги важко реалізувати
на практиці, що не відповідає принципу
доступності правосуддя.
Європейський суд з прав людини неодноразово
наголошував, що відмова в наданні правової
допомоги з боку держави має бути мотивованою,
а також держава зобов’язана забезпечити
заявнику можливість ефективно представляти
себе у суді («McVicar v. the United Kingdom»,
«Steel and Morris v. the United Kingdom»,
«P., C. and S. v. the United Kingdom»).
Роль незалежних провайдерів правової
допомоги
Українська Гельсінська спілка з прав
людини визначила проблему обмеження
права недієздатних осіб на доступ до суду
як стратегічну справу. Зазначається, що до
приймальні УГСПЛ звертаються недієздатні
громадяни. Як правило, вони конфліктують
зі своїми опікунами: у них відбирають єдине
житло та запроторюють їх до інтернатів, щоб
отримати доступ до їх майна. Недієздатність
означає також, що опікун отримує контроль над
всіма коштами хворого, останній більше не має
власних грошей. Такі люди часто жебракують.
Також УГСПЛ за підтримки Міністерства
міжнародних справ Канади в рамках проекту
«Права людини понад усе» підготовано
Методичні рекомендації для адвокатів щодо
права на доступ до суду недієздатних осіб.
В посібнику визначені найбільш характерні
порушення прав людини під час процедури
поновлення цивільної дієздатності, а також
надані практичні рекомендації адвокатам, як
допомогти клієнтам у таких випадках.
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А що далі?
Теоретично є два варіанти розвитку
подій. Найменш проблематичний – це
законодавче вирішення проблеми. Проектом
закону слід надати особам, які визнані
судом недієздатними, або дієздатність яких
обмежена, право самостійно, без згоди опікуна
чи піклувальника звертатися за отриманням
безоплатної первинної правової допомоги,
а також отримувати безоплатну вторинну
правову допомогу в справах про поновлення
цивільної дієздатності.
Зі свого боку, Директоратом з прав людини,
доступу до правосуддя та правової обізнаності
Міністерства юстиції України в 2019 році
запланована розробка Концепції доступу до
правосуддя для осіб з інвалідністю. Документ
передбачатиме комплекс заходів, у тому
числі розробку нормативно–правових актів,
які покликані усунути проблемні питання в
забезпечені доступу до правосуддя для таких осіб.
Інший варіант – ЄСПЛ. Рано чи пізно в
рішенні проти України буде встановлено
порушення ст. 6 Конвенції, оскільки держава
створила такі умови, за яких особа може
звертатися до суду, проте повністю позбавлена
можливості отримувати правову допомогу
(https://sud.ua/ru/news/blog/134991–yak–
otrimati–pravovu–dopomogu–nediyezdatnim–
abo–obmezheno–diyezdatnim–osobam–niyak).
– 2019. – 11.02).
***
Блог на сайті «Обозреватель»
Про автора: Владислав Онищенко, голова
правління Союзу споживачів медичних послуг,
лікарських засобів та виробів медичного
призначення
Фармкомпанії вводять в оману українців:
названі небезпечні препарати
Союз споживачів з 2009 року постійно
займається питаннями, які повинна була б
вирішити держава у фармацевтичному секторі
країни. Це якість, безпечність та ефективність
лікарських засобів, доступність препаратів для
населення та їх раціональне застосування –
щоб лікарі призначали, а пацієнти приймали

медикаменти виключно по медичним
показанням.
На жаль, жоден з цих принципів національної
фармацевтичної політики до сьогоднішнього
дня не вирішений. Та ще й досі не визначена й
сама фармацевтична політика.
Понад три останні роки ми вивчаємо
характеристики імунотропних лікарських
засобів (імуномодулятори, імуностимулятори)
й тих ліків, які позиціонуються громадянам
для лікування грипу та ГРВІ з подальшим
інформуванням споживачів.
Ці лікарські засоби потужно рекламуються
і масово застосовуються населенням. Проте,
результати наших досліджень не втішають.
Контрольно–дозвільна система обігу
ліків в Україні ще не запобігає насиченню
фармацевтичного ринку та медичному
застосуванню ліків з недостатньою доказовою
базою їх безпечності та ефективності.
Наприклад, в уніфікованому клінічному
п р ото кол і
первинної,
вто р и н н о ї
(спеціалізованої) медичної допомоги
дорослим та дітям "ГРИП" (затверджений
Мінздравом України, що до речі, аналогічний
подібному напр. у Великобританії) вказано,
цитую: "4.5 Лікування грипу 4.5.1 Етіологічне
лікування На сьогоднішній день існує небагато
лікарських засобів з доведеною противірусною
ефективністю по відношенню до вірусів грипу.
Це Занамівір та Озельтамивір". Озельтамивір
нам відомий під торговою маркою Таміфлю, а
Занамівір – під маркою Реленеза.
Раніше застосовувались також адамантани
(ремантадин) для впливу лише на вірус грипу
типу А. Але дослідження останніх років
засвідчили, що із–за мутацій вірусів, вони
стали високо–резистентні до цих препаратів.
Принцип дії Осельтамивіру (Таміфлю) та
Занамівіру (Реленза) оснований на пригніченні
нейрамінідази (так звані – інгібітори
нейрамінідази).
Нейрамінідаза – вірусний фермент, який
сприяє вірусним частинкам проникати у клітини
організму та вивільнятись новим утвореним
частинкам з заражених вірусом клітин. Дія
інгібіторів нейрамінідази блокує можливості
виходу віріонам з зараженої клітини хазяїна та
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припиняється реплікація вірусів у зараженій
клітині. На сьогодні це єдиний, науково
доведений, механізм прямої противірусної дії
щодо вірусів грипу усіх типів.
В Україні ж допущено до медичного
застосування велику кількість препаратів, у
медичних показаннях яких вказано – лікування
та профілактика грипу. Такі препарати
віднесені до різних груп – противірусні засоби,
імуномодулятори, гомеопатичні препарати
тощо. Абсолютно незрозуміло (з точки зору
доказової медицини і механізму дії), яким
чином гомеопатичні препарати можуть лікувати
грип та ГРВІ.
Серед відомих і широко рекламуємих
гомеопатичних препаратів, що позиціонуються
для населення для лікування ГРВІ та грипу, це
Анаферон, Афлубін, Енгістол, Оцилококцинум.
Слід зазначити, що тільки до підгрупи
противірусні засоби прямої дії віднесено
24 найменування препаратів, у медичних
показаннях яких зазначено, що вони лікують
грип (і тільки одиниці, згідно інструкцій, є
інгібіторами нейрамінідази. Серед них є і
вітчизняні. Механізм прямої противірусної дії
решти – незрозумілий).
Для чого ж фармацевтичні виробники
намагаються "впихнути" такі показання (часто
не доведені ні науково, ні експериментально)
в інструкції власних препаратів? Це дає
їм можливість на законних підставах
розказувати про такі властивості у рекламі,
вводити в оману споживача, а лікарям і
фармацевтам рекомендувати такі препарати
споживачам. І як наслідок таких маніпуляцій,
у 2014 році українці витратили на препарати
лише з підгрупи прямої противірусної дії
31,2 млн. дол., у 2015 – 18,7 млн. дол. та ще
22,8 млн. дол. і 11,7 млн. дол. відповідно на
препарати інших підгруп, де вказано лікування
грипу.
На теренах бувшого СРСР відомий ще
один механізм опосередкованої противірусної
дії – потужне продукування внутрішнього
інтерферону людини шляхом застосування
хімічних речовин.
Інтерферони, це така група білків, що
приймають участь в імунному захисті
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організму, і які виділяються клітинами (без
будь–яких ліків) у відповідь на потрапляння в
організм вірусу. Серед відомих препаратів, які
позиціонуються, як імуномодулятори та потужні
індуктори інтерферону з противірусною
дією: уміфеновір (Арбідол, Імустат), тилорон
(Аміксин, Лавомакс), Амізон, Амізон Макс,
інозинпаранобекс (Гропринозин, Ізопринозин,
Неовір), Кагоцел та інші.
При тому, що індукторам інтерфероногенезу
притаманна імунотоксична дія і вони здатні
викликати гіпореактивність імунної системи,
це не зазначено в жодній інструкції по їх
медичному застосуванню. Ні споживачі, ні
пересічні терапевти з педіатрами, ні фармацевти
не попереджені про це. Імунотоксичність
фармакологічних засобів – це побічні, небезпечні
для здоров’я порушення в структурі і функціях
імунної системи, що можуть призвести до
зниження резистентності організму до інфекції,
підвищення ризику онкологічних захворювань,
розвитку аутоімунної патології.
Гіпореактивність (або рефрактерність),
це такий стан імунної системи, коли імунна
система організму не реагує або майже не
реагує на потрапляння в нього антигенів (в т.ч. і
вірусу). Провідні фахівці України з алергології,
імунології, інфекційних хвороб, вірусології,
клінічної фармації та клінічної фармакології,
які надали нам свої фахові висновки щодо
доцільності та безпеки імуномодуляторів,
застерігають про наступне:
● втручатися в імунітет, особливо дитини,
небезпечно;
● індуктори інтерферонів можуть стимулювати
не тільки інтерфероногенез, але й те, що не
потрібно стимулювати в організмі людини;
●
неспецифічні
імуностимулюючі
(імуномоделюючі)
засоби
можуть
простимулювати клітини, які повинні бути в
сплячому стані – це може сприяти розвитку
лімфопроліферативних захворювань і, навіть,
малігнізації (набуття клітинами нормальної
або патологічно зміненої тканини організму (у
тому числі доброякісної пухлини) властивостей
злоякісної пухлини);
● при інфекційних захворюваннях
імуномодулятори можуть призвести до
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хронізації інфекційних процесів, особливо у
дітей;
● індуктори інтерферону мають
імунотоксичну дію, тому важливим є вивчення
імунотоксичної дії при оцінці безпеки цих
препаратів.
В патенті Російської Федерації 1995 року
(заявка подана ще у 1987 році) на один із
найбільш відомих населенню та наймасовіших
свого часу в Україні СПОЖИВЧА ДОВІРА
40 ГО "Всеукраїнська асоціація з питань
захисту прав споживачів "Споживча Довіра"
www.vgo–dovira.org 41 препаратів цього ряду,
а саме Арбідол (уміфеновір), зазначено, що
збільшення добової дози уміфеновіру понад
300 мг більше 2–х днів підряд призводило
до розвитку у людей стану гіпореактивності.
Проте в інструкції для медичного застосування
Арбідолу, зареєстрованої Мінздравом України,
зазначається добова доза 800 мг протягом
5 днів щоденно. Така схема прийому Арбідолу,
на нашу думку та згідно інформації розробників
молекули, значно пригнічує активність імунної
системи, сприяє вільному розмноженню
в організмі вірусів та появі ускладнень,
небезпечних для життя людини.
Індуктори ендогенного інтерфероногенезу
не є лікарськими засобами в країнах з
розвинутою медициною. Відповідно,
відсутні будь–які публікації щодо доведення
їх клінічної ефективності та безпечності в
авторитетних міжнародних, європейських
або американських наукових виданнях, які
користуються заслуженою довірою світової
медичної спільноти.
Наприклад, інструкція по медичному
застосуванню Гропринозину в Україні суттєво
відрізняється від інструкції на цей же препарат
в країні походження (Польщі). В Польщі він
показаний як додатковий засіб для пацієнтів
із зниженим імунітетом у випадку повторних
інфекцій верхніх дихальних шляхів. В Україні
це й же препарат зареєстрований вже з іншими
суттєво ширшими показаннями: "Інфекційні
захворювання вірусної етіології у пацієнтів із
нормальним та зниженим імунним статусом:
грип, парагрип, гострі респіраторні вірусні
інфекції, бронхіт вірусної етіології, риновірусні

та аденовірусні інфекції; епідемічний
паротит, кір; захворювання, спричинені
вірусами простого герпесу Herpessimplex
типу I або Herpessimplex типу II (герпес губ
трийсклерозуючий паненцефаліт, генітальний
герпес; вірусом Varicellazoster (вітряна віспа
та оперізувальний лишай, у тому числі
рецидивуючий у хворих з імунодефіцитом);
вірусом Епштейна–Барра (інфекційний
мононуклеоз); цитомегаловірусом; папілома
вірусом людини; гострий та хронічний вірусний
гепатит В; хронічні рецидивуючі інфекції
дихальних шляхів і сечостатевої системи у
пацієнтів з ослабленим імунітетом (у тому числі
хламідіоз та інші захворювання, спричинені
внутрішньоклітинними збудниками)".
Слід зазначити, що майже усі ці медикаменти
відпускаються без рецепту, а значить їх можна
широко рекламувати. Розрахована на пацієнтів
активна реклама вказаних препаратів та
використання агресивних методів просування
через лікарів і фармацевтів, призводить до їх
масованого неконтрольованого застосування.
А використання в рекламі неправдивої
інформації про наявність прямої противірусної
дії призводить до безвідповідального
самолікування пацієнтами навіть серйозних
інфекційних захворювань та до відмови
відвідувати лікаря, що сприяє розвитку
ускладнень і можливих смертельних випадків.
Завдяки тиску фахової громадськості на
Міністерство охорони здоров’я та підвідомчу
йому структуру ДЕЦ (Державний експертний
центр МОЗ – установа, яка рекомендує
Мінздраву до медичного застосування
лікарські засоби) з цих питань, МОЗ у 2014 році
створив робочу групу з перегляду матеріалів
на лікарські засоби, що застосовуються для
лікування та профілактики грипу та ГРВІ.
Проаналізувавши склад цієї робочої групи стає
зрозуміло, чому за два роки її роботи вона не
спромоглася нічого зробити – ті хто реєстрував
і проводив експертизу досьє на такі препарати,
входять до цієї групи і повинні перевірити свої
власні рішення.
Слід зазначити, що у плані роботи групи
відсутній цілий ряд препаратів по тематиці її
роботи і за 2 роки група зібралась лише 5 разів,
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при тому, що повинна збиратись щомісяця.
Навіть ті декілька протоколів засідань свідчать,
що при реєстрації препаратів виробниками
ліків не надавались доказові матеріали, заявлені
в інструкціях властивостей ліків.
Запитання щодо наявних доказів
ефективності препаратів, що багато років
споживаються громадянами, виникли тільки
на цих засіданнях. Чому ж такі питання не
задавались фахівцями та експертами, коли
препарату надавався перший дозвіл для
медичного застосування і затверджувалась
інструкція з таким механізмом дії і, відповідно,
показаннями?!
Таким чином, зазначена робоча група
жодних відповідей не отримала і рішень,
які б забезпечили захист населення від цих
маловивчених препаратів не прийняла і...
припинила свою діяльність. Усе вищезазначене
свідчить про тотальну корупцію при реєстрації
(допуску для широкого медичного застосування)
лікарських засобів та неможливість будь–якого
громадського контролю із–за засекреченості
інформації про ефективність, безпечність
та якість ліків. І де ж тут споживач з його
інтересами і правами?!
Варто нагадати, що існують набагато
серйозніші захворювання ніж грип, а лікарські
засоби з набагато серйознішими механізмами
і наслідками дії, від якості, ефективності та
безпечності яких залежать життя людей.
На сьогоднішній день діючим законодавством
доступ до результатів доклінічних досліджень
та клінічних випробувань ліків закрито!
Це створює підґрунтя для корупції при
реєстрації лікарських засобів, обігу ліків з
недоведеною ефективністю та безпечністю,
нераціонального застосування медикаментів.
Такий підхід призводить до того, що у
вітчизняних спеціалізованих виданнях
та наукових журналах містяться хибні
рекомендації щодо ефективності та безпечності
лікарських засобів; в інструкціях до медичного
застосування ліків та в довідковій літературі
нашої країни часто містяться показання, які
не підтверджені науковими даними з точки
зору доказової медицини, а подальша активна
та неконтрольована реклама, створена на
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підставі таких псевдо показань, вводить в
оману пацієнтів і лікарів, суттєво впливаючи на
вибір лікарських засобів; навіть лікарі України
не мають доступу до незалежної медичної
інформації, а знаходяться під потужним тиском
комерційної інформації. Саме для того, щоб
подолати корупцію в системі допуску ліків до
їх широкого медичного застосування і надати
фахівцям та фаховій громадськості доступ до
незалежної медичної інформації нашим Союзом
у минулому році підготовлений відповідний
законопроект (№ 4074), який покликаний зняти
гриф секретності з матеріалів доклінічного
вивчення та клінічних випробувань ліків
на українському фармацевтичному ринку.
Адже відомо, щоб долати корупцію потрібно
мінімізувати людський фактор, а якщо це
неможливо – зробити прозорими механізми
прийняття рішень та прозорими підстави для
їх прийняття.
Європейський Союз у питаннях доказової
бази щодо ефективності та безпечності ліків
пішов по шляху відкриття інформації. Корупція
в системі реєстрації лікарських засобів в
Україні – набагато небезпечніше явище, ніж
у системі тендерних закупівель. Завищуючи
ціну лікарського засобу під час торгів,
учасники корупційної схеми крадуть народні
гроші, а у разі реєстрації неефективних ліків,
безпека яких не доведена у ході відповідних
досліджень, учасники цього процесу крадуть
здоров’я, а іноді й життя наших співгромадян, а
також сприяють викачуванню значних коштів із
сімейних бюджетів на придбання непотрібних
для лікувального процесу та невивчених
препаратів.
Слід зазначити, що цей законопроект для
внесення у Верховну Раду України підписали
усі без винятку члени комітету з питань
охорони здоров’я. Проте, у день розгляду
цього проекту в комітеті для винесення на
перше читання він зникає з порядку денного,
і... з’являється доопрацьований законопроект,
з метою зацементувати нині діючу корупційну
систему (у картці законопроекту на порталі
ВРУ все видно).
Додам, Союз споживачів – ініціатора цих
змін в корумпованій системі допуску ліків для
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українців, з абсурдних причин, виключили
з робочої групи з підготовки законопроекту
на друге читання. Усі делегати фарм–бізнесу
будуть працювати у складі групи. Нам
споживачам залишається лише надіятись
і спостерігати чиї інтереси в пріоритеті –
українців, чи бізнесменів.
Будьте пильними і не зраджуйте себе! (https://
www.obozrevatel.com/ukr/health/diseases/yak–
farmatsevtichni–kompanii–vvodyat–v–omanu–
ukraintsiv–nazvani–nebezpechni–preparati.
htm). – 2019. – 12.02).
***
Блог на сайті «Цензор.НЕТ»
Про автора: Роман Дрипа, державний
експерт Директорату стратегічного планування
та євроінтегарції
Mobile ID в Україні
Україна впроваджує найкращі практики
електронної ідентифікації та кваліфікованого
цифрового підпису які функціонують у країнах
Європейського Союзу. Зручні користувачу та
визнанні для транскордонного використання
способи електронної ідентифікації є
передумовою створення єдиного цифрового
ринку Європейського Союзу. Також
впровадження єдиної електронної ідентифікації
сприяє створенню нових та розширенню
переліку існуючих послуг, як можуть надаватися
онлайн.
7 листопада 2018 року в Україні набрав
чинності Закон України "Про електронні довірчі
послуги", який відкрив шлях для повноцінного
запуску в Україні сервісу Mobile ID – спільної
послуги операторів мобільного зв'язку та
кваліфікованих надавачів електронних
довірчих послуг, яка дозволяє здійснювати
електронну ідентифікацію особистості та
накладення кваліфікованого цифрового
підпису для отримання різних електронних
послуг. Впровадження в Україні такого сервісу
є результатом спільної роботи як фахівців в
галузі права, законотворців, суб’єктів надання
адміністративних послуг, так і спеціалістів у
галузі телекомунікацій, захисту інформації та
персональних даних.

Фактично, це кваліфікований цифровий
підпис закритий ключ якого знаходиться на
захищеній SIM–картці з аплетом у мобільному
телефоні, що дозволяє підписувати документи
отримати адміністративні та інші види послуг
в електронній формі в сучасному та зручному
форматі через власні портативні пристрої,
які підтримують SIM–картки. Електронний
цифровий підпис абонента записується на
SIM–карту нового покоління, які можна
буде отримати в мережі точок спільної
присутності операторів мобільного зв’язку та
кваліфікованого надавача електронних довірчих
послуг. У нашому випадку, це – Акредитований
центр сертифікації ключів органів юстиції
("АЦСК органів юстиції України").
На даному етапі дана послуга вже доступна
для контрактних абонентів компанії "Київстар",
яка вже здійснює обмін звичайної SIM–карти на
спеціальну із можливістю генерації особистого
ключа кваліфікованого цифрового підпису,
яка має особливі алгоритми шифрування для
додаткового захисту даних користувача.
Нагадаємо, 20 грудня 2018 року Державне
підприємство "Національні інформаційні
системи" (Ред. – ДП "НАІС" засноване
Міністерством юстиції України у 2015 році.
Основною метою діяльності Підприємства є,
зокрема, технічне, технологічне забезпечення
створення та супроводження програмного
забезпечення ведення автоматизованих
систем Єдиних та Державних реєстрів, що
створюються відповідно до наказів Мін’юсту.
Йдеться також і про інші електронні бази даних,
що створюються відповідно до законодавства
України) та ПрАТ "Київстар" підписали угоду,
за результатами якої запустили у промислову
експлуатацію послугу мобільної ідентифікації
та електронного підпису (Mobile ID) на всій
території України. Для отримання послуги
Mobile ID необхідно подати заяву про реєстрацію
встановленої форми, пред’явити оригінал
паспорту громадянина України та довідку
про присвоєння індивідуального податкового
номера. За актуальною інформацією два інших
найбільших оператора мобільного зв’язку на
ринку України (Vodafone та Lifecell) запустили
сервіс MobileID в пілотну експлуатацію.
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претендувати. Проте чимало українських
пенсіонерів через зубожіння чи інші фактори
не можуть розраховувати на підтримку дітей
та онуків і змушені жити тільки на пенсійні
виплати. У такому випадку пільги стають
просто рятівним кругом для виживання.
Пані Ользі 68 років. Молоді роки жінка
пропрацювала в колгоспі, а 23 роки до пенсії
трудилася в одному зі столичних універсамів.
Загалом в неї більше 40 років трудового стажу.
Зараз жінка тільки взимку повертається до
столиці, а навесні, влітку та восени проводить
час на дачній ділянці в Черкаській області,
щоб запастися продуктами. Повертаючись до
Києва, вона користується пільгами для проїзду
в транспорті.
Пенсія призначається як для чоловіків, так
і для жінок після досягнення 60 років (Закон
України «Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування»).
Зауважте, пенсію нараховують не тільки за
віком.
– Пенсія у зв’язку з втратою годувальника
Право на пенсію у зв’язку з втратою
годувальника, відповідно до Закону України
«Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування», мають непрацездатні члени
сім’ї померлого годувальника, які були на
повному його утриманні та одержували від
нього допомогу, що була для них постійним і
основним джерелом засобів до існування.
– Пенсія по інвалідності (у тому числі
каліцтва, не пов’язаного з роботою; інвалідності
з дитинства).
Пенсія по інвалідності залежно від групи
інвалідності призначається в таких розмірах:
особи з інвалідністю I групи – 100 відсотків
пенсії за віком;
особи з інвалідністю II групи – 90 відсотків
пенсії за віком;
***
особи з інвалідністю III групи – 50 відсотків
Блог на сайті «LB.ua»
Про автора: Станіслав Куценко, керівник пенсії за віком.
Відповідно до ст. 28 Закону України «Про
столичної юстиції
загальнообов'язкове державне пенсійне
Права, про які потрібно знати кожному страхування» мінімальний розмір пенсії
встановлено в розмірі прожиткового мінімуму
пенсіонерові
Мабуть, у молодості мало хто задумується для осіб, які втратили працездатність (станом
над тим, якою буде пенсія та на які пільги можна на 1 січня 2019 року = 1497 грн).
Щоб отримання сертифікатів фізичної
особи для адвокатів/нотаріусів/приватних
виконавців або ж представника юридичної
особи для абонентів, які обслуговуються на
корпоративних умовах, передбачені додаткові
документи, з якими ви можете ознайомитись за
посиланням –https://ca.informjust.ua/download/
docs/List_of_documents.pdf.
Використання Mobile ID в Україні вже можливо
у сервісах Держгеокадастру, Державного реєстру
виборців, Електронного кабінету водія, сервісу
інтегрованої системи електронної ідентифікації
(id.gov.ua), а також на офіційній сторінці
кваліфікованого надавача електронних довірчих
послуг – "АЦСК органів юстиції.
Що дасть повноцінний запуск використання
Mobile ID в Україні? Цей сервіс можна буде
використовувати для отримання електронних
державних сервісів, у галузі охорони здоров’я
(видача ліків, доступ до історії хвороби,
моніторинг показників), галузі освіти (доступ
до сайту навчального закладу та особистого
кабінету, дистанційне навчання, отримання
довідок), фінансового та банківського сектору,
корпоративного ринку (вхід до системи,
документообіг, мобільність), онлайн–купівель
тощо. Зручність та практичність даного
інструменту закладається у використанні в
смартфоні, планшеті чи звичайному телефоні
та можливості роботи без доступу до мережі
інтернет (виключно за рахунок мобільного
зв’язку). Застосування Mobile ID не вимагає
завантаження та налаштування додатку чи
якогось спеціального обладнання і все що
потрібно пам’ятати – виключно PIN–код до
персонального ключа кваліфікованого цифрового
підпису (https://censor.net.ua/blogs/3111531/
mobile_id_v_ukran). – 2019. – 13.02).
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Проте мало пенсіонерів дійсно знають усі
свої права, законні пільги та преференції, тому
я підібрав найбільш актуальні з них.
1. Право на субсидію
Субсидія – це адресна безготівкова допомога
сім’ї, яка надається на погашення витрат з
оплати житлово–комунальних послуг.
Для призначення житлової субсидії
необхідно звернутися до структурних
підрозділів соціального захисту населення та
надіслати/подати такі документи:
– заява;
– декларація про доходи.
Також наявна функція подання документів
у режимі онлайн на сайті https://subsidii.mlsp.
gov.ua/
Рішення
про
п р и з н ач е н н я
(непризначення) субсидії приймається
протягом 10 днів після подання заяви та
отримання усіх необхідних відомостей на
запит від інших організацій, органів влади
та суб’єктів господарювання.
2. Право на безоплатну правову допомогу
Безоплатна правова допомога – це правова
допомога, яка гарантується державою та
повністю або частково надається за рахунок
коштів Державного бюджету, місцевих
бюджетів та інших джерел.
Безоплатна вторинна правова допомога
– вид державної гарантії, що полягає у
створенні рівних можливостей для доступу
осіб до правосуддя, і включає в себе такі
види правових послуг, як захист, здійснення
представництва інтересів осіб, які мають
право на таку допомогу в судах, інших
державних органах, органах місцевого
самоврядування, перед іншими особами,
складення документів процесуального
характеру.
Для забезпечення оперативного реагування
на звернення громадян про надання правової
допомоги та на проблемні питання, які вони
порушують, а також для надання роз’яснень
законодавства у сфері безоплатної правової
допомоги та надання правових консультацій
цілодобово функціонує єдиний телефонний
номер системи безоплатної правової
допомоги – 0 800 213 103. Дзвінки зі

стаціонарних та мобільних телефонів у межах
України безкоштовні. Також отримати правову
допомогу можна, особисто звернувшись до
найближчого центру з надання безоплатної
правової допомоги.
3. Право безоплатного проїзду у
громадському наземному транспорті
Постановою Кабінету Міністрів України
від 17.05.1993 № 354 «Про безоплатний
проїзд пенсіонерів на транспорті загального
користування» передбачено, що право на
безоплатний проїзд для пенсіонерів за
віком надається за наявності посвідчення
встановленого зразка чи довідки.
Безоплатний проїзд застосовується на
міський пасажирський транспорт загального
користування (крім метрополітену і таксі) та
приміських маршрутах.
Також розглянемо такий вид соціального
статусу, як «Ветеран праці».
Згідно з Законом України «Про основи
соціальної захищеності ветеранів праці та
інших громадян похилого віку» (далі – Закон)
ветеранами праці є:
– усі громадяни зі стажем роботи 40 років –
для чоловіків і 35 років – для жінок, які вийшли
на пенсію;
– громадяни, яким призначено пенсії на
пільгових умовах за Списком № 1 виробництв, робіт,
професій, посад і показників на підземних роботах,
на роботах з особливо шкідливими і особливо
важкими умовами праці, за наявності стажу роботи
у жінок – 25 років, у чоловіків – 30 років;
– за Списком № 2 виробництв, робіт,
професій, посад і показників із шкідливими
та важкими умовами праці, за наявності стажу
роботи у жінок – 30 років, у чоловіків – 35 років
та інший перелік осіб, передбачений Законом.
Права та пільги ветеранам праці:
– першочергове безоплатне зубопротезування
(за винятком протезування з коштовного каміння);
– переважне право на забезпечення
санаторно–курортним лікуванням, а також на
компенсацію вартості самостійного санаторно–
курортного лікування;
– щорічне медичне обстеження і
диспансеризація з залученням необхідних
фахівців;
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– першочергове обслуговування в
лікувально–профілактичних закладах, аптеках
та першочергова госпіталізація;
– переважне право на забезпечення житловою
площею осіб, які потребують поліпшення
житлових умов, і відведення земельних ділянок
для індивідуального житлового будівництва,
садівництва і городництва, першочерговий
ремонт житлових будинків і квартир,
забезпечення їх паливом.
Документом, що підтверджує статус
ветерана праці, є посвідчення ветерана праці.
Посвідчення і нагрудний знак ветерана праці
видають за місцем проживання ветерана
органи праці та соціального захисту населення,
а ветеранам–військовослужбовцям – органи,
які здійснюють їхнє пенсійне забезпечення.
У посвідченні обов'язково повинні бути
особистий підпис ветерана праці, його
фотографія та печатка органу, який видав
посвідчення. Видають посвідчення і нагрудний
знак безкоштовно (https://lb.ua/blog/stanislav_
kutsenko/419499_prava_pro_yaki_potribno_
znati_kozhnomu.html). – 2019. – 12.02).
***
Блог на сайті «LB.ua»
Про автора: Ян Берназюк, суддя Касаційного
адміністративного суду у складі Верховного
Суду
Основні етапи підготовки мотивованого
судового рішення: вимоги процесуального
закону в світлі положень Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод
Розкриття проблеми етапів діяльності
стосовно вмотивування судових рішень та її
меж.
На продовження попереднього матеріалу
(блогу), в якому розкрито питання щодо
критеріїв мотивованості судового рішення як
однієї з гарантій дотримання судами принципу
верховенства права, варто розкрити проблему
етапів діяльності стосовно вмотивування
судових рішень та її меж.
Процес пошуку мотивів під час підготовки
процесуальних документів, зокрема судового
рішення, є особливим видом юридично
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спрямованої діяльності, який відображає
суб’єктивне відтворення об’єктивної правової
ситуації крізь призму власного оцінювання
аргументів на підставі застосування правових
норм. Вказаний процес складається з певних
етапів (елементів) та має встановлені межі, що
на практиці створює низку складних питань,
пов’язаних, зокрема, з визначенням меж та
обсягів процесу обґрунтування (мотивування)
таких документів.
Саме тому є актуальним питання вимог
до судового рішення, зокрема у контексті
забезпечення оптимального балансу між
його вмотивованістю та дотриманням інших
основоположних засад судочинства, у тому
числі розумних строків розгляду та вирішення
справи.
Статтею 6 Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод гарантовано
право кожного на справедливий і публічний
розгляд його справи упродовж розумного
строку незалежним і безстороннім судом,
встановленим законом, який вирішить спір
щодо його прав та обов’язків цивільного
характеру або встановить обґрунтованість будь–
якого висунутого проти нього кримінального
обвинувачення.
Отже, правосуддя може вважатися таким
за своєю суттю лише за умови дотримання
визначених вимог до його здійснення, а
також вимог до результатів оформлення акта
правосуддя – судового рішення. Відповідні
вимоги, як правило, втілені в основоположних
засадах судочинства, таких, зокрема, як
верховенство права, законність, гласність,
справедливість тощо.
Однією з важливих вимог, які
встановлюються актами процесуального
законодавства до судового рішення, є його
законність та обґрунтованість (ст. 236 ГПК
України, ст. 242 КАС України, ст. 370 КПК
України та ст. 263 ЦПК України).
Разом з тим, слід зазначити, що
вмотивованість судового рішення – вимога як
процесуального, так і матеріального характеру,
оскільки її дотримання досягається однаковою
мірою як завдяки правильно організованому та
структурованому процесу пошуку мотивів, так

Щоденник блогера

і з огляду на зміст судового рішення, повноту
викладених у ньому обставин справи, доказів,
мотивів учасників справи з наданням їм
правової оцінки та формулюванням системно
пов’язаних з такою оцінкою висновків.
За процесуального підходу дотримання
вимоги щодо вмотивованості судового рішення
забезпечується, головним чином, у процесі
судового розгляду справи за допомогою
надання відповіді на всі основні аргументи,
доводи сторін та інших учасників справи,
правильного застосування норм матеріального
права та формулювання відповідних такій
оцінці правових висновків.
Мотивування судового рішення як процес
умовно можна поділити на кілька етапів.
Систематизація і первинне оцінювання
доказів та доводів учасників справи.
Первинним джерелом інформації, що
містить доводи (вимоги, міркування тощо) у
справі, є позовна заява, апеляційна, касаційна
скарги, інші заяви чи клопотання, подані
сторонами та іншими учасниками справи.
Отже, саме завданням позивача, відповідача,
інших учасників справи є своєчасне та
вичерпне доведення до відома судді (суду)
доводів, які мають значення для правильного
встановлення обставин справи, тобто
об’єктивного відображення суті юридичного
спору (конфлікту).
Поняття, які використовує процесуальний
закон, а саме: вимога, заперечення, аргумент,
пояснення, міркування (передбачені ст. 44, 159,
163–166, 306, 340 КАС України) – підстави
для пошуку судом та учасниками справи
мотивів стосовно їх оцінювання та, відповідно,
прийняття або відхилення. При цьому
особливістю мотивування в адміністративному
судочинстві є те, що суд не обмежений
доводами учасників справи, а в силу вимог ч.
4 ст. 9 КАС України вживає визначені законом
заходи, необхідні для з’ясування всіх обставин
у справі, у т.ч. щодо виявлення та витребування
доказів з власної ініціативи.
На цьому етапі важливим елементом
правильного мотивування судового рішення
є розмежування тих доводів та міркувань,
які підтверджені поданими учасниками

або зібраними судом доказами, тих, що не
підтверджені та не потребують доведення з
підстав, визначених процесуальним законом
(ст. 78 КАС України), і тих, що не підтверджені
доказами, але потребують доведення у
встановленому порядку.
Виявлення доводів та обставин останньої
групи є підставою для самостійного
витребування доказів судом, якщо такі доводи
мають важливе значення для прийняття
законного рішення, або їх відхилення з
обов’язковим обґрунтуванням підстав такого
відхилення.
Особливістю
вимоги
сто совно
вмотивованості в судовому процесі є також
те, що така діяльність однаковою мірою
стосується як суду, так і учасників справи
(позивача, відповідача, апелянта, касатора,
а також сторони, яка їм заперечує), оскільки
необґрунтованість процесуальних документів
учасників справи (невмотивованість власної
позиції) згідно з процесуальним законом
призводить до негативних наслідків у вигляді
відмови в позові, відхилення клопотання
сторони, відмови у відкритті касаційного
провадження тощо.
Межі та обсяг мотивування судового
рішення певною мірою залежать від судової
інстанції, у якій розглядається справа.
Так, найбільше навантаження стосовно
формування інформаційної основи для
встановлення обставин справи покладено на
суд першої інстанції, оскільки саме цей суд
має першим розглянути та вирішити спір по
суті. Апеляційний суд приймає докази, які не
були подані до суду першої інстанції, лише у
виняткових випадках, якщо учасник справи
надав докази неможливості їх подання до суду
першої інстанції з причин, що об’єктивно не
залежали від нього. При цьому суд апеляційної
інстанції не може розглядати позовні вимоги
та підстави позову, що не були заявлені в суді
першої інстанції (ч. 4–5 ст. 308 КАС України).
Завданням же касаційного суду є акцентування
у своїх рішеннях на найважливіших аргументах
заявника, що повинно відображатися в тексті
відповідної постанови. Це пов’язано, головним
чином, з тим, що касаційний суд позбавлений
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права встановлювати або вважати доведеними
обставини, що не були встановлені у рішенні чи
постанові судів першої та апеляційної інстанцій
чи відхилені ними, вирішувати питання про
достовірність того чи іншого доказу, про
перевагу одних доказів над іншими, збирати
чи приймати до розгляду нові докази або
додатково перевіряти докази, а також приймати
та розглядати вимоги, що не були предметом
розгляду в судах першої та апеляційної
інстанцій (ч. 2, 4 ст. 341 КАС України).
Скаржник (касатор) повинен вже у процесі
підготовки касаційної скарги враховувати таку
особливість перегляду справи у касаційному
порядку та, не переписуючи (повторюючи) уже
підготовлені документи для судів попередніх
інстанцій (позов, відзив, заперечення,
апеляційна скарга тощо), з особливою
ретельністю готувати касаційні скарги, в яких
звертати увагу саме на питання права та вже
існуючої судової практики його застосування в
аналогічних справах у суді касаційної інстанції.
Зібрана на цьому етапі інформація – основа
для подальшого встановлення обставин
справи, надання їм правової оцінки і прийняття
законного та обґрунтованого рішення.
Оцінювання поданих сторонами та зібраних
відповідно до вимог процесуального закону
судом доказів на підтвердження або відхилення
доводів та міркувань учасників справи.
Відповідно до ст. 90 КАС України, суд надає
оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так
і кожному доказу (групі однотипних доказів),
що міститься в справі, мотивує відхилення або
врахування кожного доказу (групи доказів). При
цьому суд оцінює докази за своїм внутрішнім
переконанням, що ґрунтується на всебічному,
повному та об’єктивному розгляді в судовому
процесі всіх обставин справи в сукупності,
керуючись законом.
Вказівка закону на те, що суд оцінює
докази за своїм внутрішнім переконанням, на
практиці може призвести до того, що деякі
докази будуть відхилені судом без будь–яких
пояснень. Однак оцінювання доказів за своїм
внутрішнім переконанням не означає, що цей
процес повністю та виключно суб’єктивний,
оскільки процесуальним законом встановлені
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чіткі критерії, за якими відповідні докази
підлягають оцінюванню, а саме: належність,
допустимість, достатність та достовірність
(ст. 73–76 КАС України). Не вдаючись у
детальний аналіз кожного із зазначених
критеріїв оцінювання доказів, варто зауважити,
що однією з визначальних особливостей
мотивування в адміністративному судочинстві
є те, що не виключаючи права та обов’язку
кожної сторони довести ті обставини, на яких
ґрунтуються її вимоги, в адміністративних
справах про протиправність рішень, дій чи
бездіяльності суб’єкта владних повноважень
тягар доказування правомірності такого
рішення, дії чи бездіяльності покладається на
відповідача (ч. 2 ст. 77 КАС України).
Завдання судді (суду) на досліджуваному
етапі – прийняття на основі проведеного
оцінювання поданих учасниками справи доказів
або їх обґрунтоване відхилення як таких, що не
відповідають одному з наведених вище критеріїв.
У судовій практиці непоодинокими є приклади
скасування Верховним Судом рішень судів
першої та/або апеляційної інстанцій, якщо суди
(суд) не надали (не надав) доводів відхилення
одного доказу та/або прийняття іншого.
Встановлення об’єктивних обставин справи.
У процесі розгляду справи та здійснення
систематизації, у т. ч. хронологізації викладених
у позовній заяві, відзиві на позовну заяву,
апеляційній чи касаційній скарзі, відзивах на
апеляційну або касаційну скарги доводів сторін,
підтверджених належними та допустимими
доказами, суддя (суд) встановлює обставини
справи, які надалі потребуватимуть правового
оцінювання.
Встановлення обставин справи полягає
в об’єктивізації спірних правовідносин,
виявленні юридичних аспектів спору (правового
конфлікту), встановленні порушених прав та
інтересів позивача, інших учасників справи,
що, у свою чергу, дає можливість судді (суду)
визначити суб’єктний склад учасників справи
(за необхідності залучити до участі у справі
третіх осіб, встановити належність відповідача
чи позивача тощо), перевірити обґрунтованість
позовних вимог або вимог апеляційної чи
касаційної скарг.
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Повне та всебічне встановлення обставин
справи здійснюється виключно на підставі
підтверджених належними, допустимими,
достовірними та достатніми доказами
учасників справи або таких міркувань та
доводів стосовно певних обставин, які не
потребують доведення. Неповне з’ясування
всіх обставин, які можуть впливати на висновки
в судовій справі, є підставою для скасування
судового рішення (рішень) судів першої та/або
апеляційної інстанцій з направленням справи
на новий розгляд до відповідного суду (ч. 2
ст. 353 КАС України).
Надання відповіді на доводи учасників
справи.
Після встановлення обставин справи суддя
(суд) оцінює доводи учасників справи, на яких
ґрунтуються їх вимоги або заперечення проти
висунутих іншою стороною вимог. Відповідно
до ч. 3 ст. 242 КАС України, суд надає оцінку
всім аргументам учасників справи.
Разом з тим, суд завжди повинен знаходити
розумний баланс між вмотивованістю судового
рішення як гарантією реалізації принципу
верховенства права та часом, витраченим на
пошук відповідей на всі без винятку аргументи
сторін. Безумовно, сторона, яка подає заяву чи
скаргу, зацікавлена, щоб суд у своєму рішенні
надав відповідь на кожен аргумент, та це не
виключає можливості зловживання такою
стороною своїми правами.
Європейський суд з прав людини (далі –
ЄСПЛ) з цього питання виробив практику
пошуку відповідного балансу. Так, у ряді його
рішень міститься вказівка на те, що вимога
п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод щодо обґрунтовування
судових рішень не може розумітись як обов’язок
суду детально відповідати на кожен аргумент
заявника; ст. 6 Конвенції також не встановлює
правил щодо допустимості доказів або їх
оцінювання, що є предметом регулювання,
насамперед, національного законодавства та
оцінювання національними судами (зокрема,
рішення у справі «Суомінеен проти Фінляндії»
(Suominen v. Finland), №37801/97).
У п. 96 рішення у справі «Вагнер та J.M.W.L.
проти Люксембургу» (Wagner and J.M.W.L.

v. Luxembourg, №76240/01) та у п. 72 рішення у
справі «Фабрі проти Франції» (Fabris v. France,
№16754/08) ЄСПЛ підкреслив, що навіть якщо
суди не зобов’язані викладати мотиви відмови
стосовно кожного доводу сторін, вони не
звільнені від обов’язку розглядати їх належним
чином і надавати оцінку основним наданим
доводам. Крім того, якщо ці доводи стосуються
прав і свобод, що гарантовані Конвенцією і
протоколами до неї, національні суди повинні
розглядати їх в обов’язковому порядку і з
особливою ретельністю, тому що йдеться про
засади принципу субсидіарності.
ЄСПЛ також неодноразово наголошував,
що хоча національний суд і має певну свободу
розсуду щодо вибору аргументів у тій чи іншій
справі та прийняття доказів на підтвердження
позицій сторін, орган державної влади
зобов’язаний виправдати свої дії, навівши
обґрунтування своїх рішень (Suominen v.
Finland), №37801/97, п. 36).
Обґрунтування необхідності застосування
конкретної норми права до спірних
правовідносин.
Важливим елементом мотивування судового
рішення є правильне застосування тих чи інших
правових норм до спірних правовідносин.
Це означає, що суд: 1) керуючись принципом
верховенства права, застосовує акт вищої
юридичної сили та не застосовує акт, якщо дійде
висновку про його невідповідність Конституції
та законам України (ст. 7 КАС України);
2) застосовує до спірних правовідносин редакцію
нормативно–правового акта, що була чинна у
момент виникнення спірних правовідносин;
3) застосовує норму права на підставі її
правильного тлумачення з урахуванням судової
практики, зокрема правової позиції Верховного
Суду; 4) враховує практику ЄСПЛ у контексті
спірних правовідносин.
Формулювання висновків за результатами
розгляду справи.
Результатом процесу мотивування судового
рішення є формулювання обґрунтованих
висновків у справі та прийняття одного з
встановлених процесуальних законом рішень:
повне або часткове задоволення позову чи
відмова у задоволенні позову; повне або
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часткове задоволення апеляційної чи касаційної
скарги або відмова у їх задоволенні тощо.
Сформульовані висновки будуть вважатися
обґрунтованими за умови, якщо вони логічно
та системно випливають із встановлених
обставин справи та ґрунтуються на правовій
оцінці останніх.
Висновки.
Мотивування судового рішення – це діяльність
судді (суду), спрямована на пошук юридично
значущих аргументів для обґрунтування
висновків судового рішення, яка здійснюється
шляхом встановлення обставин справи на
підставі поданих сторонами або зібраних судом
у порядку, встановленому процесуальним
законом, за власною ініціативою належних,
допустимих, достатніх і достовірних доказів з
надання їм правової оцінки та формулювання на
цій підставі правових позицій за результатами
розгляду справи або вирішення судом іншого
процесуального питання.
Як процесуальна діяльність мотивування
судового рішення умовно складається з таких
основних етапів: 1) систематизація і первинне
оцінювання доказів та доводів учасників справи;
2) оцінювання поданих сторонами та зібраних
відповідно до вимог процесуального закону
судом доказів на підтвердження або відхилення
доводів та міркувань учасників справи;
3) встановлення об’єктивних обставин справи;
4) надання відповіді на доводи (оцінювання
доводів) учасників справи; 5) обґрунтування
необхідності застосування конкретної
норми права до спірних правовідносин;
6) формулювання висновків за результатами
розгляду справи.
Баланс між вмотивованістю судового
рішення як гарантією реалізації принципу
верховенства права та часом, витраченим
на пошук відповідей на всі без винятку
аргументи сторін, досягається шляхом:
1) виключення необхідності надавати відповіді
абсолютно на всі доводи учасників справи,
зокрема на ті, що стосуються загальновідомих,
визнаних сторонами, встановлених іншим
судовим рішенням, яке набрало законної сили,
обставин справи; 2) мотивування судового
рішення з урахуванням судової інстанції, на
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розгляді якої перебуває справа: відсутність,
за загальним правилом, потреби повторного
повного оцінювання судами апеляційної
та/або касаційної інстанцій аргументів
учасників справи, якщо таким була надана
належна правова оцінка та відповідь судами
попередніх інстанцій (крім випадків, коли
скаржник посилається на неправильну правову
оцінку таких аргументів); 3) забезпечення
судом активної участі сторін та інших учасників
справи у збиранні та поданні до суду доказів у
справі, зокрема шляхом застосування заходів
процесуального примусу за неналежне виконання
процесуальних обов’язків, затягування процесу,
несвоєчасне виконання судових доручень тощо
(https://sud.ua/ru/news/blog/135240–osnovni–
etapi–pidgotovki–motivovanogo–sudovogo–
rishennya–vimogi–protsesualnogo–zakonu–v–svitli–
polozhen–konventsiyi–pro–zakhist–prav–lyudini–i–
osnovopolozhnikh–svobod). – 2019. – 12.02).
***
Блог на сайті «Обозреватель»
Про автора: Роман Головін, кандидат наук з
державного управління
Заобігована земля. Спасти Україну від
люмпенізму
Перед тим, як говорити про законодавство
з регулювання обігу землі та про ринок землі,
необхідно визначитися, яку країну ми хочемо
бачити в майбутньому: країну де власниками
землі, її надр та інших ресурсів фактично
стануть кілька осіб, чи країну де все це у
власності Українського народу.
Бо земля – одне з основних надбань українців.
Від форми земельних відносин залежить і
подальший розвиток економіки країни.
Сподіваюсь, усім зрозуміло, що Україна
потребує зміни форми земельних відносин.
Сьогодні існують дві основні форми
земельних відносин:
– користувальна (оренда, емфітевзис) –
власник землі не є власником врожаю;
– самостійна – власник самостійно обробляє
землю і є власником врожаю.
На початку дії земельної реформи Кучми нові
землевласники (селяни) не були поінформовані

Щоденник блогера

і підготовлені до самостійного управління чи
прийняття участі в управлінні, користуванні,
володінні майном та отриманні самостійного
доходу від нього. Тому землевласники (селяни)
не змогли стати справжніми власниками
отриманого майна і землі.
Зазвичай, вони цілими селами підписували
договори оренди землі з майбутніми аграрними
олігархами. Цілі реформи не буди досягнуті
– селяни не зберегли колективні методи
господарювання, не розпочали індивідуальне
виробництво на своїй землі.
Держава не спромоглася забезпечити процес
реформування в задуманому руслі – і в країні
запанувала користувальна (оренда, емфітевзис)
форма земельних відносин.
Селяни отримали низьку орендну плату
та відсутність роботи. А в перспективі –
вимушений продаж землі, легальний чи
нелегальний, без будь–яких подальших
перспектив у рідному селі чи селищі.
Розглядати перспективу України, в якій
працює виключно десяток агрохолдингів,
взагалі б не хотілося.
Вирішення багатовекторної проблемної
(конфліктної) ситуації яка склалася, може
знаходитися тільки в площині зміні форми
земельних відносин, яка визначить основні
засади обігу землі сільськогосподарського
призначення, справедливість отримання
доходів від землі її власниками і створення
робочих місць з припиненням трудової міграції.
Отже, є три варіанти:
1. Залишити все так як є.
2. Виставити землю на продаж і перетворити
українців в люмпенів.
3. Зробити так, щоб земля залишилася за
селянами, фактично – за українським народом.
Перший варіант передбачає підтримку
користувальних земельних відносин через
продовження заборони (мораторію) на відчуження
землі. Цим самим будуть залишені джерела
соціально–економічні напруги, які виникли на фоні:

– відносин власником та користувачем землі
– одним плата за користування землею мала, а
іншим велика;
права розпоряджатися землею;
відсутністю розвитку виробництва
(тваринництво і переробка) на селі і, відповідно,
відсутність роботи на селі;
продовольчої небезпеки.
При цьому у селян ще залишатиметься
шанс "повернутися" до землі, що поступово
і відбувається. Але в недостатніх обсягах
та темпах і вже тільки на малу частку землі,
яка залишиться після "чорних орендарів", що
нелегально скуповують землю.
Як практично реформувати земельні
відносини в Україні. Нова аграрна політика
Другий варіант передбачає створення
умов для розпродажу селянами землі "новим
ефективним власникам" – і подальшу
поступово–швидку концентрацію землі у
обмеженого кола осіб. Тобто – монополізацію
власності на землю.
Земля буде оброблятися, ВВП буде зростати
на душу, але прибутки будуть концентруватися
у того ж певного обмеженого кола осіб.
Селяни перетворяться, в кращому випадку, на
найманих працівників на селі, або виїдуть з
села, розвиваючи і надалі люмпенізм.
Третій варіант – перетворити селян на
господарів на своїй землі. Залишити їх власником
землі і зробити їх власниками виробництва на
ній – через об’єднання в товариства власників
землі, надання фінансування, забезпечення
допомоги в організаційних питаннях. Це
означає усуспільнити прибутки, зберегти землю
за українським народом, зберегти країну, і,
головне, означає стрімкий розвиток сільського
господарства та збільшення доходів селян.
Я за третій варіант, останній, як, можливо,
останній шанс для України. А ви? (https://
www.obozrevatel.com/ukr/politics/zaobigovana–
zemlya–spasti–ukrainu–vid–lyumpenizmu.html).
– 2019. – 14.02).
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