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АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
С. Закірова, канд. іст. наук, доц., ст. наук. співроб.

Нові екологічні законопроекти України –
вікно можливостей для захисту й охорони довкілля

В

останні роки українці постійно дивуються нетиповим кліматичним явищам:
рясним снігопадам із зимовими морозами наприкінці березня, рекордно теплому
лютому, торнадо у морі біля Одеси, штормовим зливам і повеням у Карпатах, засухам, які
перетворюють на пустелі частину території
півдненних областей тощо. Натомість науковці
стверджують, що це вже не просто «примхи»
природи, а реальні наслідки кліматичних змін.
Погодні аномалії в Україні, як і загалом на
планеті, підтверджують наявність негативних
процесів загального потепління. І причиною
таких глибоких змін стає незадовільний стан
навколишнього середовища. Про проблеми
екології говорять практично всі й на всіх без
винятку рівнях – і високопосадовці, і експерти,
і політики, і екологи, і громадські діячі.
Сьогодні проблеми екології турбують і
пересічних українців. Як зазначив у своєму
блозі народний депутат України, голова
підкомітету з питань енергозбереження
та енергоефективностi Комітету паливноенергетичного комплексу, ядерної політики
та ядерної безпеки Верховної Ради України
О. Рябчин, соціологічне опитування Київського
міжнародного інституту соціології, проведене
на замовлення Програми розвитку ООН та
міжфракційного депутатського об’єднання
«Зелена енергія змін», показує, що 46 %
громадян під час виборів надали б перевагу тим
кандидатам чи партіям, які чітко висловлюють

позицію з питань охорони довкілля та сталої
енергетики у своїх політичних програмах.
Про жахливу ситуацію із забрудненням
навколишнього середовища в Україні яскраво
свідчать такі цифри, які наводяться на вебсайті інформаційної служби «BBC Україна».
Щороку в Україні кожна людина викидає
300 кг сміття. Загалом у державі це становить
близько 11 млн т або 49 млн м2 відходів.
І 94 % цього сміття не переробляється, а
захоронюється. Журналіст інформаційної
служби «BBC Україна» Д. Куришко для
наочності пропонує уявити все накопичене
на сміттєзвалищах України за допомогою
всесвітньо відомої давньоєгипетської пам’ятки.
За її словами, все сміття в Україні – це
14 тис. футбольних полів, на яких стоять
500 пірамід Хеопса. Якщо вимірювати обсяг
українського сміття в метрах кубічних,
враховуючи, що об’єм піраміди Хеопса –
2,5 млн м³, а обсяг всього сміття в Україні
1267 млн м³, виходить, що обсяг українського
сміття становить 506 пірамід Хеопса!
Проблема боротьби із забруднення
навколишнього середовища, безумовно,
існує не тільки в Україні. Екологічні питання
є вельми важливими та актуальними і для
держав Європейського Союзу. Натомість
система пріоритетів у наших країнах суттєво
розрізняється, що наочно демонструє
інфографіка Міністерства екології та природних
ресурсів України.
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Ⱦɠɟɪɟɥɨ: thtps://menr.gov.ua/news/33133.html

Утім, заяви деяких активістів про те, що в
Україні взагалі не займаються питаннями захисту
навколишнього середовища, не відповідають
дійсності. Для розв’язання екологічних
проблем в Україні час від часу приймаються і
законодавчі, і урядові документи, однак їх явно
недостатньо і, на думку експертів, річ у тім, що
навіть ухвалені рішення виконуються вкрай
незадовільно. Крім того, українській політиці
у сфері захисту навколишнього середовища,
як вважають фахівці, бракує стратегічного
підходу. Тим більш важливим виглядають
прийняті народними депутатами України
наприкінці лютого 2019 р. ряд законопроектів,
спрямованих на врегулювання екологічної
політики держави.
Важливим
кроком
у
зазначеній
сфері законотворчості стало прийняття
парламентарями проекту закону № 8328
«Про Основні засади (стратегію) державної
екологічної політики України на період до
2030 року». Як зазначають ініціатори
законопроекту в пояснювальній записці, його
метою є перегляд основних стратегічних
завдань державної екологічної політики, що
базуються на виявлених кореневих причинах
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екологічних проблем України та фінансовій
спроможності країни до їх вирішення.
Причому автори наголошують на тому, що
формулювання цілей та стратегічних завдань
екологічної політики спрямовані на ліквідацію
причин негативних явищ, а не їх наслідків.
Законопроект виділяє такі цілі Стратегії
державної екологічної політики:
Ціль 1. Формування в суспільстві
екологічних цінностей та засад сталого
споживання і виробництва, до якої входить
п’ять стратегічних завдань.
Ціль 2. Забезпечення сталого розвитку
природно-ресурсного потенціалу України, до
якої входить 16 стратегічних завдань.
Ціль 3. Забезпечення інтеграції екологічної
політики в процес прийняття рішень щодо
соціально-економічного розвитку України, до
якої входить сім стратегічних завдань.
Ціль 4. Зниження екологічних ризиків
для екосистем та здоров’я населення до
соціально прийнятного рівня, до якої входить
11 стратегічних завдань.
Ціль 5. Удосконалення та розвиток державної
системи природоохоронного управління, до
якої входить 12 стратегічних завдань.
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Ⱦɠɟɪɟɥɨ: https://menr.gov.ua/news/33165.html

Як зазначив міністр екології та природних
ресурсів України О. Семерак, цілі Стратегії
державної екологічної політики України
відповідають середньостроковим пріоритетам
дій уряду та можуть переглядатися кожні
5–6 років залежно від ефективності їх
впровадження. На його думку, кожна ціль
передбачає ряд практичних заходів, які має
здійснити Україна до 2030 р. для озеленення
економіки та переходу до стандартів, діючих
у країнах ЄС. Ідеться про екологічну просвіту,
сталий розвиток природно-ресурсного
потенціалу України, інтеграцію екологічної
політики у процес прийняття рішень
соціально-економічного розвитку, а також
удосконалення та розвиток державної системи
природоохоронного управління
У
цілому
Стратегія
спрямована
на енергозбереження та підвищення
енергоефективності, збільшення виробництва
екологічно чистої енергії, впровадження

найкращих наявних низьковуглецевих,
ресурсоощадних технологій виробництва,
а також сучасних будівельних технологій з
тепло- та енергозбереження, що дасть змогу
істотно зменшити викиди парникових газів та
забруднюючих речовин в атмосферне повітря, а
також скидання забруднюючих речовин у водойми.
Народний депутат України О. Рябчин
підкреслює, що Стратегія особливу увагу
приділяє екологічній освіті, втіленню ековимог в усі сфери, сталому розвитку, зниженню
екологічних ризиків та належному врядуванню.
Парламентар зазначає, що Екостратегія-2030
містить 30 ключових індикаторів для
країни. Кожен з них, наголошує О. Рябчин,
стосується параметрів якості життя, таких як
забрудненість води і атмосферного повітря,
зменшення вивезення відходів на полігони
з одночасними збільшенням навантаження
центрів їх сортування та переробки, зменшення
енергоємності та ресурсоємності ВВП України.
5
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Еколог, експерт із кліматичної та
енергетичної політики О. Савицький акцентує,
що ухвалення Стратегії – це позитив. Він
зазначив, що в документі є гарно опрацьовані
напрями, у той час як деякі напрями відверто
слабкі. Наприклад, питання зміни клімату і
заходів щодо адаптації до кліматичних змін та
скорочення викидів парникових газів, на його
думку, визначені недостатньо.
Разом з тим експерт виокремив найбільш
опрацьований елемент Стратегії. На його
думку, це структуроване бачення поводження
з відходами є відповідна Стратегія, але,
підкреслює О. Савицький, все залежить від
того, як вона реально буде впроваджуватись.
Також передбачається скорочення викидів
забруднюючих токсичних речовин від теплової
енергетики та автомобільного транспорту.
Одним із ключових завдань Стратегії
державної екологічної політики є зменшення
викидів парникових газів та забруднюючих
речовин в атмосферне повітря. На реалізацію
поставлених Законом України № 8328
«Про Основні засади (стратегію) державної
екологічної політики України на період до
2030 року» практичних кроків спрямований
інший урядовий законопроект № 9253 «Про
засади моніторингу, звітності та верифікації
викидів парникових газів», який також було
прийнято парламентом 28 лютого 2019 р.
Законопроектом пропонується запровадити
в країні міжнародну систему моніторингу,
звітності та верифікації (МЗВ) викидів
парникових газів, яка приходить на зміну
Кіотському протоколу. Як зазначив міністр
екології та природних ресурсів О. Семерак,
законопроект є невід’ємною частиною
реалізації нової кліматичної політики України,
зокрема в частині виконання Рамкової конвенції
ООН про зміну клімату та Паризької угоди,
оскільки механізм МЗВ є важливим елементом
та основою для подальшого співробітництва
між країнами у сфері зміни клімату.
На сьогодні національно-визначений
внесок України в Паризьку кліматичну угоду
передбачає скорочення викидів парникових
газів на 60 % порівняно з рівнем 1990 р.
Україна однією з перших подала Стратегію
6

низьковуглецевого розвитку до 2050 р., як того
вимагає Паризька кліматична угода. Стратегія
низьковуглецевого розвитку передбачає
скорочення зазначених викидів на 31–34 % від
рівня 1990 р. У грудні минулого року під час
міжнародних кліматичних переговорів ООН у
Польщі – СOP 24 міністр екології та природних
ресурсів України О. Семерак заявив про
перегляд національної цілі країни у протидії
кліматичним змінам.
Як зазначила регіональний координатор
міжнародної кліматичної організації 350.org
С. Романко, перегляд внеску України у протидії
кліматичним змінам відповідає запитам
на локальному рівні. За її словами, влітку
2018 р. чотири українських міста – Кам’янецьПодільський, Чортків, Житомир та Львів –
офіційно заявили про мету на 100 % перейти
на відновлювані джерела енергії до 2050 р.,
підписавши меморандум із міжнародною
організацією 350.org. На думку очільників
цих міст, оголошена мета забезпечить
енергонезалежність на локальному рівні
та матиме довгостроковий ефект, оскільки
результат економії коштів та споживання газу за
рахунок енергоефективності та відновлюваних
джерел енергії міста вже починають відчувати.
За словами медіа-координатора Української
кліматичної мережі М. Мостової, такі амбітні
плани українських міст спираються на аналіз
можливостей, який провели фахівці Інституту
економіки та прогнозування Національної
академії наук України спільно з Фондом
імені Гайнріха Бьолля в Україні. У своєму
дослідженні вчені довели, що у нашої держави
існують необхідні технічні та економічні
спроможності перейти на 91 % споживання
енергії з відновлюваних джерел.
Міністерство екології та природних ресурсів
вважає, що прийняття законопроекту «Про
засади моніторингу, звітності та верифікації
викидів парникових газів» є особливо
актуальним, оскільки в Україні на сьогодні
відсутня єдина методика розрахунку викидів
парникових газів, процедура їх верифікації,
відповідний уповноважений орган, невизначено
правовий статус верифікаторів звітів
парникових газів, а законодавство з акредитації
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на них не поширюється. Відтак законопроект
націлений саме на врегулювання цих питань.
Документ розроблено на виконання Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС за підтримки
Світового банку. Протягом минулого року
проект закону пройшов широке обговорення з
представниками бізнес-асоціацій, операторів
енергетичних та промислових установок,
експертами та громадськими організаціями.
Законопроект відповідає положенням
Директиви 2003/87/ЄС про встановлення
схеми торгівлі викидами парникових газів, яку
Україна зобов’язалася запровадити до свого
законодавства, згідно з Угодою про асоціацію.
Про актуальність та необхідність
відповідного законодавства говорив під час
громадського обговорення законопроекту
№ 9253 «Про засади моніторингу, звітності
та верифікації викидів парникових газів»
віце-президент Торгово-промислової палати
України Р. Коробка. Він зазначив, що поряд
з високою інтенсивністю енергоспоживання
Україна відрізняється дуже великими обсягами
викидів парникових газів. На думку Р. Коробки,
успішне формування українського вуглецевого
ринку може принести істотні вигоди як для
реалізації поставлених завдань у боротьбі з
кліматичними змінами, так і для модернізації
промисловості в Україні.
Утім, експерти не так одностайно оцінюють
законопроект. Зокрема, в узагальнювальному
висновку Головного науково-експертного
управління апарату Верховної Ради України
зазначається, що за результатами розгляду в
першому читанні законопроект варто було
б повернути суб’єкту права законодавчої
ініціативи на доопрацювання. Експерти
виділили ряд недоліків, які суттєво вплинули на
їх оцінку. Так, на їхню думку, замість пропозицій
доповнити Кодекс України про адміністративні
правопорушення окремими статтями більш
доцільним було б внести необхідні зміни до
окремих статей. Крім того, за забруднення
або іншу зміну природних властивостей
атмосферного повітря шкідливими для життя,
здоров’я людей або довкілля речовинами,
відходами чи іншими матеріалами
промислового або іншого виробництва

внаслідок порушення спеціальних правил,
якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я
людей чи довкілля, або якщо вони спричинили
загибель людей чи інші тяжкі наслідки,
передбачена кримінальна відповідальність, у
той час як у законопроекті мова йде лише про
адміністративну. Також експерти відмічають,
що законопроект містить внутрішні
неузгодженості: наприклад, покладання на
різні органи державного управління одних і
тих повноважень, що призведе до ускладнень
у практичної реалізації цих положень або не
уніфікований підхід до визначення «строків»,
відведених для здійснення певних дій.
Фахівці Головного науково-експертного
управління апарату Верховної Ради України
також звернули увагу на невідповідність
окремих положень закону нормам європейського
законодавства. Так, на їхню думку, поза увагою
проекту залишилося питання щодо правових
підстав здійснення відповідних «видів
діяльності». За змістом ст. 4 та 5 Директиви
№ 2003/87/ЄС здійснення будь-якої діяльності,
результатом чого стануть викиди парникових
газів, без відповідного дозволу на викид
парникового газу заборонено. Подібна норма
передбачається також і ч. 5 ст. 11 Закону України
(«викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами можуть
здійснюватися після отримання дозволу…»).
Проте в проекті закону відповідних положень
немає, хоча, на думку експертів, це питання має
бути детально врегульовано.
Готовність підтримати ініціативи уряду у
сфері контролю за викидами парникових газів
висловлюють і українські виробники. Так,
виконавчий директор Комітету зернових та
олійних культур Європейської Бізнес Асоціації
І. Душник заявила, що запровадження системи
моніторингу, звітності та верифікації викидів
парникових газів має стати невід’ємною
частиною кліматичної політики в Україні.
Вона зазначила, що задля утримання позицій
вітчизняних сільгоспкультур на ринках ЄС
насамперед необхідно знижувати викиди
парникових газів. На її думку, компетентним
державним органам потрібно створити та
затвердити національний звіт по викидах
7
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парникових газів при вирощуванні та обігу
сільгоспкультур, що використовуються,
наприклад, при виробництві біопалива та
обов’язково враховувати регіональну складову
вирощування сільгоспкультур.
Аналізуючи стан речей, І. Душник наголосила,
що для збереження конкурентоспроможності
українського
сільго спвиробника
на
європейському ринку важливим завданням
уряду є підготовка розрахунків обсягів
викидів парникових газів та їх реєстрація в
компетентних органах ЄС. За її словами, в
Україні розрахунків щодо кількості викидів
парникових газів при виробництві, наприклад,
кукурудзи немає. У той самий час розрахунки за
деякими культурами перевищують прийнятні
для ЄС показники, зокрема за ріпаком.
«Значення за замовчуванням» по викидах
парникових газів для українського ріпаку –
756 кг СО2/т. У той час як для більшості
регіонів наших конкурентів, наприклад,
Австралії ці дані коливаються у межах
500 кг СО2/т», підкреслила виконавчий
директор Комітету зернових та олійних культур
ЄБА. На її думку, ситуація значною мірою
обмежує експорт даних культур на преміальний
ринок ЄС, а отже, і надходження валютної
виручки до України.
Автори документа наголошують на
комплексності прийнятого парламентом
законопроекту № 9253 «Про засади
моніторингу, звітності та верифікації викидів
парникових газів». Одним з наслідків закону
має стати запровадження в Україні системи
торгівлі квотами на викиди парникових газів.
В Україні у 2018 р. три підприємства гірничометалургійного комплексу реалізували пілотні
проекти з впровадження системи моніторингу,
звітності та верифікації викидів парникових
газів: «Запоріжсталь», «Запоріжкокс» і
«Центральний ГЗК». Тож певний досвід такої
роботи в нашій країні вже напрацьовано,
але говорити про повну готовність нашої
економіки до запровадження МЗВ поки
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зарано, наголошують представники пілотних
підприємств.
Як пояснює начальник відділу впровадження
системи торгівлі квотами на викиди парникових
газів і ведення реєстру Департаменту з питань
зміни клімату та збереження озонового шару
Мінекології О. Юхимчук, після запуску
міжнародної системи моніторингу, звітності
та верифікації можна буде отримувати реальні
надійні дані, на підставі яких стане можливим
розраховувати обмеження, необхідні для
системи торгівлі і розподілу квот для компаній.
За її словами, у загальному вигляді схема
реєстрації квот буде матиме такий вигляд:
1) підприємство реєструє устаткування, що
здійснює викиди, у спеціальному реєстрі та
впроваджує систему моніторингу;
2) підприємство розробляє план моніторингу
викидів парникових газів;
3) звіт про викиди подається для верифікації
юридичній особі, яка отримала відповідну
ліцензію (верифікатору);
4) верифікатор визнає звіт задовільним або
незадовільним;
5) звіт, визнаний задовільним, подається до
уповноваженого органу для реєстрації.
Лише після такої процедури можна говорити
про повне запровадження системи продажу
квотування.
Генеральний директор Центру екології та
розвитку нових технологій (ЦЕРН) В. Антипов
наголошує на необхідності прийняття низки
підзаконних актів, які визначатимуть конкретні
механізми застосування закону на рівні
регіонів, областей і окремих галузей. І тільки
фінальним кроком роботи на цьому шляху має
стати ухвалення спеціального Закону України
«Про систему торгівлі квотами на викиди
парникових газів».
У світовій практиці торгівля квотами на
викиди як механізм контролю забруднення
вперше з’явилася в Сполучених Штатах Америки
у 1968 р. На міжнародному рівні цей інструмент
запрацював у рамках Кіотського протоколу.
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У Європейському Союзі з 2005 р. система
торгівлі викидами працює за принципом
«обмежуй і торгуй» (cap-and-trade). Загальні
принципи функціонування системи торгівлі
і квотування детально пояснює Т. Кармелюк.
Вона зазначає, що відповідно до цієї системи
компетентний орган визначає загальний бюджет
викидів, які можна здійснювати протягом
певного часу, а потім ці викиди розподіляються
між забруднювачами – учасниками ринку.
Дозволи на викиди визначаються залежно
від певних параметрів діяльності таких,
як виробництво або споживання енергії. У
цій системі немає граничної межі обсягу
викидів, проте кількість дозволів збільшується
або зменшується залежно від економічної
діяльності. Сьогодні у європейській системі
торгівлі викидами (СТВ) бере участь більше
11 тис. установок. На думку Т. Кармелюк, СТВ
стала найбільш амбітною програмою щодо
контролю та обмеження викидів парникових
газів, яка сформувала вуглецевий ринок
ємністю в десятки мільярдів євро.
Контроль за системою торгівлі викидами
здійснює у кожній країні уповноважений орган
влади, який видає квоти на викиди парникових
газів і встановлює факт правильного списання
квот. Квота дає право на компенсацію однієї
тони вуглекислого газу або іншого парникового
газу з урахуванням коефіцієнта глобального
потепління. Квоти – це фактично «квазі-



гроші», своєрідна екологічна валюта. Для
обслуговування їх обігу створюється Реєстр
вуглецевих одиниць – електронна система
для видачі, зберігання і списання вуглецевих
квот. За кожну несплачену тонну викидів
СО2-еквіваленту в ЄС передбачений штраф
у 100 євро, що значно перевищує номінальну
вартість квоти на вуглецевому ринку. Сплата
штрафу не звільняє від обов’язку компенсувати
викиди квотами.
Важливим аспектом зазначеної проблеми
є аналіз особливостей процесу забруднення
навколишнього середовища і виокремлення
найбільш «небезпечних» галузей для кожної
держави. Так, за даними відомства Eurostat,
у країнах Європейського Союзу 2/5 усіх
шкідливих викидів в атмосферу пов’язані
з аграрним виробництвом: землеробством і
тваринництвом. За їх відомостями, на сільське
господарство припадає 43 % всіх викидів – удвічі
більше, ніж на транспорт (20 %), і вчетверо
– ніж на промисловість (11 %). Основними
джерелами забруднення повітря залишаються
енергетика (10 %) і домогосподарства (10 %).
Натомість
в
Україні
основними
забруднювачами довкілля є промисловість
(36 %) та енергетика (29 %). Найбільших
втрат екології завдають металургійні
заводи, які досі використовують обладнання
50–80-х років ХХ ст. Враховуючи активне
зростання обсягів сільськогосподарського
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виробництва в нашій державі, на думку
експертів, аграріям України варто дуже чітко
усвідомлювати свою відповідальність за рівень
екологічної ситуації в країні та впроваджувати
найбільш ефективні та «чисті» технології,
особливо у тваринницькій галузі.
Логічною
частиною
формування
законодавчої бази екологічної політики держави
стало позитивне голосування парламентарів
за законопроект № 9082 «Про озоноруйнівні
речовини та фторовані парникові гази».
Прийняття цього документа стало
наступним кроком в адаптації українського
права до законодавства ЄС, а також створенні
сприятливих правових, організаційних умов для
виконання Україною міжнародних зобов’язань
у сфері охорони озонового шару та запобігання
зміні клімату.
Україна стала однією з перших країн,
що приєдналися до Віденської конвенції
та Монреальського протоколу 1987 р., і
послідовно впроваджує політику, спрямовану
на зменшення впливу на озоновий шар планети.
Науковці оцінюють Монреальський протокол
щодо захисту озонового шару, як одну з
найуспішніших природоохоронних угод у світі.
Цей документ, за словами вчених, уможливив
захист стратосферного озонового шару і
не допустив зростання ультрафіолетового
випромінювання, що досягає поверхні Землі.
Під час представлення підготовленого
міністерством законопроекту народним
депутатам міністр екології та природних ресурсів
України О. Семерак зазначив, що Україна всі
озоноруйнівні речовини імпортує, оскільки їх
виробництво в державі відсутнє. Він наголосив,
що подальше зменшення використання цих
речовин у процесі виробництва обладнання та
інших товарів жодним чином не позначиться
на якості життя українців. За його словами,
більшість країн світу вже давно зменшують
використанням озоноруйнівних речовин і, як
свідчать дослідження, за останні 30 років це
позитивно відобразилося на стані озонового
шару планети.
Законопроектом передбачено врегулювати
відносини щодо виробництва, імпорту, експорту,
зберігання, використання, розміщення на ринку
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та поводження з озоноруйнівними речовинами,
фторованими парниковими газами та товарами,
що їх містять або можуть містити, використання
яких впливає на озоновий шар та на рівень
глобального потепління. Насамперед мова йде
про спінювачі, розчинники та охолоджувачі
у виробництві будівельних матеріалів,
оборонній промисловості, секторах цивільної
і промислової авіації, медичних та залізничних
об’єктах, автомобільній промисловості тощо.
Законопроектом забороняється виробництво
в Україні контрольованих речовин, якими
визнаватимуться озоноруйнівні речовини
та/або фторовані парникові гази. Імпорт та
експорт контрольованих речовин та товарів, що
їх містять, з/або до держав, які не є сторонами
Монреальського протоколу, також заборонено.
Автори законопроекту встановили норми,
згідно з якими контрольовані речовини, які
містяться в холодильному, кондиціонувальному
та нагрівальному насосному обладнанні,
обладнанні, що містить розчинники на
основі контрольованих речовин, системах
протипожежного захисту та вогнегасниках,
високовольтних розподільних пристроях,
підлягають рекуперації для забезпечення їх
рециклінгу, регенерації або знешкодження.
Здійснювати діяльність з імпорту, експорту,
зберігання, використання, розміщення на ринку
та поводження з контрольованими речовинами
відповідно до норм законопроекту мають
право лише фізичні особи-підприємці або
юридичні особи, які набули статусу оператора
контрольованих речовин шляхом внесення їх
до спеціально створеного Реєстру та отримали
відповідні свідоцтва. Свідоцтва матимуть
термін дії у три роки.
На операторів контрольованих речовин
покладено обов’язок не допускати викидів
контрольованих речовин в атмосферне
повітря, забезпечувати збирання та зберігання
контрольованих речовин у герметичній тарі для
їх знешкодження. Законопроектом заборонено
викиди контрольованих речовин у навколишнє
природне середовище. У разі виявлення
витоків контрольованих речовин оператори
контрольованих речовин повинні вжити
заходів для забезпечення негайного їх усунення
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протягом 14 днів. За порушення правил щодо
недопущення та запобігання витокам та
викидам озоноруйнівних речовин і фторованих
парникових газів у законопроекту пропонується
встановити адміністративну відповідальність
у вигляді штрафу на посадових осіб від
100 до 200 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
Згідно з перехідними положеннями
документа, після набрання чинності закону
імпорт і розміщення на ринку товарів та
обладнання, що містять або працюють з
використанням озоноруйнівних речовин, буде
заборонено. А з 1 січня 2021 р. планується
заборонити і первинні озоноруйнівні речовини.
Як зазначив заступник міністра екології та
природних ресурсів з питань євроінтеграції
М. Кузьо, хоча в Україні і не існує прямого
виробництва озоноруйнівних речовин, утім,
законопроект напряму вплине більше ніж на
2000 середніх, малих та мікропідприємств, а
це значить, що ці підприємства шукатимуть
альтернативу контрольованим речовинам,
потребуватимуть інвестицій в адаптацію
виробничих процесів. Це, безумовно, може
стати причиною певних невдоволень з боку

виробників. Але, за словами високопосадовця,
оновлення виробництва з альтернативними
до озоноруйнуючих речовин є позитивним
для довкілля не тільки з точки зору захисту
озонового шару чи протидії зміні клімату, а й
для енергоефективності самих підприємств.
За розрахунками Мінприроди, підкреслив
М. Кузьо, можна досягнути підвищення
енергоефективності обладнання підприємств
на 20–40 %.
Загальна робота всіх держав світу, які
докладають зусилля для зменшення впливу на
озоновий шар планети, не пройшла даремно
і вже сьогодні вчені констатують суттєвий
прогрес у розв’язанні проблеми. Так, за
висновками, які оприлюднила Всесвітня
метеорологічна організація (ВМО) на черговій
зустрічі сторін протоколу у 2018 р., завдяки
Монреальському протоколу озоновий шар Землі
з 2000 р. відновлюється на 1–3 % у десятиліття.
Як зазначено у звіті ВМО, якщо такі темпи
збережуться, у Північній півкулі і середніх
широтах озоновий шар повністю відновиться
до рівнів 1980 р. до 2030 р., у Південній півкулі
– до 2050-х років, а в полярних регіонах –
до 2060 р.



Ⱦɠɟɪɟɥɨ: http://porogy.zp.ua/2018/09/mizhnarodnyj-den-ohorony-ozonovogo-sharu/
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Але заспокоюватися поки зарано. У звіті
наголошується, що, незважаючи на обмеження
Монреальського протоколу, фактично
виробництво небезпечних для озонового
шару речовин зупинено не скрізь. Так, вчені
повідомили про збільшення викидів, яке
пов’язують з новими незареєстрованими
виробництвами в Азії.
Утім, у світі серед вчених існує й інша
думка. Так, А. Штайнер, голова Програми
ООН з довкілля (UNEP), зазначає, що істотне
зменшення озонового шару відбувається в
районі Антарктиди, але на інших ділянках
Землі прогрес є не таким помітним. Деякі вчені
взагалі вважають, що озоновий шар, навпаки,
має тенденцію до скорочення. Зокрема, вченийхімік з Вуллонгонгского університету С. Уілсон
зазначив, що причиною цього є глобальне
потепління, яке змушує озон на рівні землі
підніматися вище в атмосферу.
Тож науковці підкреслюють, що досягти
означених термінів відновлення озонового шару
Землі стане можливим лише тоді, коли всіма
країнами буде продовжуватися копітка праця
над скороченням випуску озоноруйнівних
хімічних речовин та не буде зупинятися
розпочатий процес відновлення.
Підсумовуючи аналіз юридичних новацій
у сфері екологічної політики України, слід
зазначити, що успішна робота парламентарів у
сфері регламентації політики держави в галузі
охорони і захисту довкілля становить лише
частину справи. Закони створюють можливості,
але не менш важливим виявляється те, хто
і як їх буде виконувати в Україні. Успішна
реалізація екологічного законодавства дасть
змогу не тільки захистити навколишнє
середовище нашої держави і планети загалом,
але завдяки впровадженню новітніх екологічно
безпечних технологій дасть можливість
стимулювати зростання темпів розвитку
багатьох секторів української економіки
(Статтю підготовлено з використанням
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О. Аулін, канд. філос. наук, ст. наук. співроб. НЮБ НБУВ

Зміни в національному законодавстві
про застосування трансплантації в Україні

В

останній день зими прийнято Закон
України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» (далі – Закон). Ініціатором цієї
важливої події вкотре виступила група парламентарів на чолі з головою Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я
О. Богомолець.
Новий Закон має багаторічну передісторію.
Ще за часів президентства Л. Кучми в
1999 р. з’явився його попередник – Закон
України «Про трансплантацію органів та інших
анатомічних матеріалів людині» (№ 1007-XIV).
Цей нормативно-правовий акт функціонував
зі змінами майже 20 років і втратив
чинність на підставі Закону України «Про
трансплантацію органів та інших анатомічних
матеріалів людині» № 2427-VIII (2427-19) від
17.05.2018 р., якого було введено в дію
01.01.2019 р. Проте авторському колективу,
до якого входили О. Богомолець і заступник
голови Комітету ВРУ з питань європейської
інтеграції М. Іонова, з першого разу не вдалося
створити дієздатні алгоритми, які відповідали б
сучасним українським реаліям.
Це не дало можливості, наприклад,
реалізувати пілотний проект із трансплантації
нирки в Харківській області. Для його старту
був потрібний реєстр потенційних донорів
і осіб, які потребують трансплантації.
Але президент ХОО «Асоціація пацієнтів
гемодіалізу» О. Нежурина звертає увагу на те,
що навіть на початок 2019 р. фактично не було
«реєстру людей, які перебувають на гемодіалізі,
тобто він є, але він робиться по громадській
ініціативі». У відповідь в облдержадміністрації
посилалися на відсутність пояснень від
Мінздраву України щодо нових правил. На
думку лікаря-анестезіолога із Запоріжжя
І. Писаренка, однією з основних проблем
стала відсутність трансплант-координаторів.
«Згоду рідних на трансплантацію за Законом

України № 2427-VIII від 17.05.2018 р. за
8 годин можуть приймати тільки трансплантокоординатори, яких не існує». Однак,
якщо таку згоду отримає звичайний врачтрансплантолог, йому «загрожує кримінальне
провадження навіть при пересадженні нирки
чи печінки від мами дитині», – підкреслює
І. Заславець із громадської організації іDonor.
У МОЗ запевняють: програма навчання таких
лікарів вже розроблена в Запорізькій медичній
академії післядипломної освіти. Проте,
згідно з вищезгаданим Законом, трансплантокоординатори вже сьогодні повинні були
організовувати процес пересадки органів.
Унаслідок такого розвитку подій вже через
два дні після введення в дію Закону України
«Про трансплантацію органів та інших
анатомічних матеріалів людині» № 2427-VIII,
а саме – 3 січня п. р., М. Іоновою було подано
законопроект № 9461 «Про застосування
трансплантації анатомічних матеріалів
людині». Двома тижнями пізніше з’явився
альтернативний законопроект № 9461-1
О. Богомолець «Про внесення змін до Закону
України “Про застосування трансплантації
анатомічних матеріалів людині”». Обидва
проекти закону мали багато спільних моментів,
які розрізнялися глибиною розкриття. Так, у
законопроекті М. Іонової значно більше уваги
було приділено донорству гемопоетичних
стовбурових клітин (анатомічних матеріалів
людини у вигляді клітин, що містяться у
крові та кістковому мозку і використовуються
для трансплантації). У О. Богомолець –
розгляду умов створення та функціонування
Єдиної державної інформаційної системи
трансплантації (далі – ЄДІСТ). У результаті
було прийнято рішення об’єднати обидва
законопроекти під № 9461-д.
Новий Закон України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо
застосування трансплантації анатомічних
матеріалів людині» був проголосований
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практично без обговорень. Парламентарі взяли
до уваги ситуацією, що виникла внаслідок
невідповідності вимог попереднього теперішнім
українським реаліям. Зокрема, станом на
1 січня 2019 р. не було ані створено ЄДІСТ,
ані ухвалено пакет відповідних нормативноправових актів. Виник правовий вакуум, що
практично унеможливлював застосування
трансплантації як методу лікування для тисяч
наших важкохворих співвітчизників. Через
прогалини в законодавстві над лікарями,
які рятують життя людей із застосуванням
трансплантації, нависла загроза кримінальної
відповідальності, у професійному середовищі
та в суспільстві в цілому створилося величезне
соціальне напруження.
У зв’язку з цим, у новому Законі
зазначається, що до початку роботи ЄДІСТ
організація трансплантації здійснюється на
основі інформації, що міститься на паперових
носіях. Протягом наступних трьох місяців з
дня початку її роботи рішення про можливість
або неможливість застосування трансплантації
реципієнту анатомічного матеріалу від доноратрупа приймається консиліумом лікарів
закладу охорони здоров’я. До визначення
кваліфікаційних характеристик транспланткоординаторів у закладах охорони здоров’я їх
призначення можливо за відповідним наказом.
Також внесено зміни, якими знято повноваження
замовника медичних послуг із центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері надання медичної допомоги
із застосуванням трансплантації та здійснення
діяльності, пов’язаної з трансплантацією.
Доповнено перелік суб’єктів організацій та
надання медичної допомоги із застосуванням
трансплантації й здійснення діяльності,
пов’язаної з трансплантацією Національною
службою здоров’я України (далі – НСЗУ).
Термін
«діяльність,
пов’язана
з
трансплантацією», до якої належить вилучення,
перевезення, зберігання анатомічних матеріалів
і трансплант-координація, визначено як медичну
послугу, що надасть можливість оплачувати такі
послуги НСЗУ в рамках гарантованого пакету
медичних послуг. Розширено перелік осіб, які
є близькими родичами, що дасть змогу суттєво
14

збільшити коло осіб, придатних для родинного
донорства. Передбачається, що сімейний лікар
може отримувати згоду на посмертне донорство
та матиме право вносити таку інформацію
до ЄДІСТ. Визначена можливість донорства
кісткового мозку від братів або сестер віком
до 18 років. Конкретизовано, що дозволяється
лише міжнародний обмін анатомічними
матеріалами, а щодо гемопоетичних
стовбурових клітин (далі ГСК) – дозволяється
їх купівля-продаж. Передбачено внесення
змін до ст. 290 Цивільного кодексу України,
надавши право на донорство ГСК у випадках,
передбачених законом, особам віком до
18 років.
Про необхідність оновленого Закону
України «Про застосування трансплантації
анатомічних матеріалів людині» говорить
заступник міністра охорони здоров’я України
Р. Ілик: «Трансплантація в Україні – це один із
пріоритетів та один із викликів, що стоїть перед
міністерством. В Україні минулого року у черзі
за життям було 2 тис. тяжкохворих пацієнтів,
які очікували на трансплантацію в Україні та за
кордоном. З них лише 532 пацієнти отримали
таку допомогу. 278 трансплантацій виконано
за кордоном, і тільки 254 в Україні. Тобто
лише для 25 % пацієнтів, з тих хто потребує,
виконують трансплантацію». Позицію
держслужбовця підтримує громадський
активіст Ю. Андрєєв: «Ми щодня втрачаємо
людей. Щодня за статистикою девятеро
помирають, не дочекавшись свого органу.
Щорічно в Україні близько 5 тис. людей
потребують трансплантації». Я. Степанковська
з «Главкому» вважає, що також «слід робити
все можливе, щоб українці розуміли, що
трансплантація – це благо, зокрема через
соціальну рекламу заохочувати донорство
органів, анатомічних матеріалів, крові. Щоб
врешті-решт не засуджували батька-матір,
які дали згоду на використання анатомічних
матеріалів своєї дитини».
У сусідній Білорусі ситуація була подібна
українській, поки у 2008 р. не прийняли
Закон «Про трансплантацію органів та тканин
людини», який передбачає презумпцію
згоди (після смерті органи будь-якої людини
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можуть забрати для трансплантації, якщо
вона при житті не написала заяву про
небажання таких дій). За схожу норму у
2018 р. проголосували в Нідерландах. Згідно
з нею кожному повнолітньому громадянину
відправлятимуть лист, у якому питатимуть
його згоди стати донором після смерті. Якщо
не отримають відповіді ні на перший лист,
ні на другий, – людину включать до реєстру
донорів автоматично. В українському Законі
передбачена презумпція незгоди, коли потрібна
або офіційна заява самої людини при житті,
або згода близьких родичів після його смерті.
На погляд експертів, це не створюватиме
серйозних проблем. Така сама норма діє в США,
де цілодобово працює аналог запропонованій в
Україні ЄДІСТ – Об’єднана мережа розподілу
органів, що пов’язує між собою кандидатів на
пересадку, донорів і клініки. У комп’ютерній
мережі зберігаються дані про всі операції з
1986 р.
Поза всяким сумнівом, ефективно
працюючий закон про трансплантацію
рятуватиме щороку життя тисячам українців. І в
цьому контексті дуже позитивно сприймається
готовність парламентарів остаточно й
якомога швидше вирішити це питання. Але
також хотілось би сподіватися на те, що
при застосуванні на практиці норм нового
Закону не залишиться жодної лазівки для так

званих «чорних трансплантологів» (Статтю
підготовлено з використанням інформації
таких джерел: офіційний портал Верховної
Ради України (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=65572); веб-сайт «Главком»
(https://glavcom.ua/country/health/peresaditinirku-v-ukrajini-misiya-nezdiysnenna-565541.
html; https://glavcom.ua/country/health/peresaditinirku-v-ukrajini-misiya-nezdiysnenna-565541.
html); веб-сайт «BBC Україна» (https://www.
bbc.com/ukrainian/features-russian-46793191);
веб-сайт
інформаційного
агенства
«ЛІГА:ЗАКОН» (http://search.ligazakon.
u a / l _ d o c 2 . n s f / l i n k 1 / J H 7 AT 1 A A . h t m l ) ;
інтернет-портал «Українське право» (http://
ukrainepravo.com/news/ukraine/rada-vneslazminy-do-zakonodavstva-pro-transplantatsiyuorganiv/); веб-сайт «УКРІНФОРМ» (https://
www.ukrinform.ua/rubric-society/2646626-vukraini-75-pacientiv-aki-potrebuut-transplantaciine-otrimuut-ii-moz.html); веб-сайт «ТСН.ua»
(https://ru.tsn.ua/ukrayina/v-ukraine-fakticheskipriostanovlena-peresadka-organov-pochemune-rabotaet-sverhvazhnyy-zakon-1279740.html);
веб-сайт інформаційної агенції «Дивись.
info» (https://dyvys.info/2019/02/28/rada-vneslazminy-do-zakoniv-shhodo-transplantatsiyi/);
веб-сайт «Depo.ua» (https://www.depo.ua/rus/
life/komu-i-yak-transplantuvatimut-organiukrayinciv-20180315742471)).
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Організація самоврядування лікарів в Україні

Н

езважаючи на активний процес реформування системи охорони здоров’я,
до сьогодні в галузі спостерігається
ряд проблем, пов’язаних з нераціональним
використанням ресурсів, недофінансуванням
та інвазивним зростанням корупції. Крім того,
маємо далеко не найкращі показники якості
медичної допомоги, тривалості життя, смертності осіб працездатного віку та дітей, не
кажучи вже про низький рівень життя самих
медичних працівників.
На думку багатьох експертів, багато в чому
така системна криза обумовлюється існуючою
командно-адміністративною моделлю системи
охорони здоров’я в Україні, у якій галузева
чиновницька вертикаль здійснює авторитарний
тип управління, фактично ігноруючи структури
медичного професійного самоврядування.
Однак європейський вектор розвитку нашої
держави, що передбачає, зокрема, створення
відповідних стандартів у вітчизняній
медицині, вимагає переймання західного
досвіду децентралізації управління охороною
здоров’я та впровадження професійного
лікарського самоврядування. Наразі саме
суспільно-адміністративна модель управління,
що здійснюється через функціонування
громадських та самоврядних організацій, є
реальним показником процесу становлення
громадянського суспільства та демократичних
перетворень у країні.
На сьогодні в більшості цивілізованих країн
світу організації лікарського самоврядування
здійснюють управління системою охорони
здоров’я як рівноправні партнери поряд з
уповноваженими державними органами. Вимоги
та рекомендації до запровадження лікарського

У 2008 р. Україна стала повноправним членом
Всесвітньої лікарської організації. Представником від
нашої держави є громадська організація «Всеукраїнське
лікарське товариство» (ВУЛТ) – єдина загальнолікарська
громадська організація, що має свої осередки в усіх
регіонах України.
1
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самоврядування містяться в низці декларацій,
прийнятих Всесвітніми медичними асамблеями
найавторитетнішої світової лікарської організації
– Всесвітньої лікарської асоціації (World Medical
Association), яка об’єднує лікарів з 94 провідних
країн світу 1. У прийнятій 39-ю Всесвітньою
медичною
асамблеєю
«Мадридській
декларації» (1987 р.) наголошується на
необхідності самоврядування медичної
професії та встановлення професійної
автономії. Сформульовані в документі основні
принципи лікарського самоврядування
спрямовані на якнайширше задоволення потреб
пацієнтів та захист прав медичних працівників.
Відтак у всіх країнах-членах Європейського
Союзу прийнято закони, відповідно до яких
лікарському самоврядуванню делеговано цілий
ряд важливих регулятивних функцій системи
охорони здоров’я, а також окреслено основні
організаційні засади професійної діяльності
лікарів.
Так, зокрема, у Польщі з’явився Закон
«Про ізби лікарські» (1989 р.), Закон
«Про корпоративну організацію лікарів і
стоматологів» – у Болгарії (1998 р.), Закон «Про
Словацьку лікарську комору» – у Словаччини
(1991 р.), Закон «Asociata Medicala Romana»
– у Румунії (1995 р.), Закон «Про лікарське
упорядкування в Республіці Албанія» – в Албанії
(2000 р.). До слова, усвідомлення необхідності
участі громадськості у вирішенні питань,
пов’язаних з охороною здоров’я, привело до
організації перших медичних об’єднань у ряді
європейських країн ще наприкінці XIX ст.:
у 1832 р. в Англії було утворено The British
Medical Association, у 1867 р. – Federation des
medecins suisses у Швейцарії, у 1886 р. – Den
Norske Legeforeningen у Норвегії, у 1947 р. –
Die Bundesarztekammer у Німеччині, у 1945 р.
– «Македонско лекарско друштво» в Македонії.
Примітно, що в ЄС, крім традиційних
лікарських об’єднань, існують також
«Постійний комітет європейських лікарів»,
«Європейська федерація оплачуваних лікарів»,
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«Європейський союз медичних фахівців»,
«Постійна робоча група молодих лікарів
Європи», «Європейський союз лікарів загальної
практики», «Європейська група досліджень із
загальнолікарської практики», «Європейська
робоча група вільно практикуючих лікарів»,
а також європейські асоціації громадської
охорони здоров’я, лікарняної допомоги,
сімейної медицини та загальнолікарської
практики тощо. Це свідчить про значну
активність громадського руху лікарів та його
активну роль у розвитку системи охорони
здоров’я у Європі.
Практика демократичних країн світу
доводить, що професійне лікарське
самоврядування – це надзвичайно потрібна
й корисна модель керування медичною
галуззю, впровадження якої має стати одним
з невід’ємних компонентів реформи системи
охорони здоров’я. При цьому важливо
зберегти найкращі традиції вітчизняних
корпоративних медичних взаємодій та водночас
запозичити провідний зарубіжний досвід
щодо функціонування організацій лікарського
самоврядування.
Зазначимо, що нині фахові медичні
об’єднання в Україні, що діють виключно в
межах законодавства про громадські організації,
не розглядаються як рівноправні партнери
уповноважених державних органів управління
системою охорони здоров’я, а їх роль зводиться
здебільшого до наукової діяльності та до
участі в підвищенні кваліфікації лікарів. Тому
перед Україною постає завдання серйозного
реформування системи охорони здоров’я
шляхом створення самоврядної лікарської
організації, побудованої на принципах
автономії професійної діяльності.
Організація інституту лікарського
самоврядування в Україні, орієнтованого
на розвиток партнерських відносин на всіх
рівнях – як у медичному співтоваристві, так і
між медичними працівниками та пацієнтами –
потребує адекватного правового забезпечення.
Проекти Закону України «Про лікарське
самоврядування» періодично вносились до
розгляду в парламенті з 2006 р., проте, жоден
так і не був ухвалений Верховною Радою

України. Оскільки законопроекти так чи інакше
передбачали передачу частини управлінських
функцій і повноважень від МОЗ до інституту
лікарського самоврядування, що на практиці
означало втрату владних (нерідко корупційних)
важелів, фахівці відмічали неабиякий супротив
процесам демонополізації існуючої в країні
системи з боку цілого ряду представників
«медичної еліти», чиї інтереси зачіпали
пропоновані зміни.
26 лютого поточного року Комітет Верховної
Ради України з питань охорони здоров’я
розглядав на своєму засіданні черговий
законопроект «Про лікарське самоврядування»
№ 8250 від 6 квітня 2018 р., поданий групою
народних депутатів України на чолі з
О. Богомолець, метою якого є впровадження
професійного самоврядування лікарів та
наділення органів лікарського самоврядування
відповідними повноваженнями у сфері
регулювання лікарської діяльності та контролю
їх професійної відповідальності. Документ
націлений на адаптацію законодавства
України до світової та європейської практики
з метою створення збалансованої системи
захисту права пацієнта на безпечну і якісну
медичну допомогу через врегулювання питань
здійснення лікарської практики, професійної
відповідальності лікарів за її належне
провадження і дотримання етичних вимог,
розв’язання суперечностей і суперечок шляхом
медичного арбітражу та медіації. На думку
авторів законопроекту, створення в Україні
самоврядної лікарської організації дасть
змогу збалансувати відносини між основними
учасниками ринку медичних послуг, а також
збільшити відкритість і публічність системи
управління в галузі охорони здоров’я, що
сприятиме сталості й прогнозованості
функціонування системи охорони здоров’я в
Україні.
У проекті закону чітко окреслено
засади, принципи та завдання лікарського
самоврядування, які відповідно до резолюцій
Всесвітньої медичної асамблеї визначають
пріоритет інтересів і прав пацієнта, права
лікаря на належні умови здійснення лікарської
практики та корпоративний захист цього
17
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права, а також корпоративну відповідальність
організації самоврядування лікарів за
належну професійну діяльність всіх її членів
і організації в цілому. Окремо визначається
порядок формування та функціонування
органів лікарського самоврядування,
передбачаються демократичні способи їх
формування та узгодження інтересів різних
фахових субспільнот (лікарі-спеціалісти, лікарі
загальної практики, лікарі-стоматологи) через
діяльність відповідних лікарських палат та їх
спільного органу – фахової лікарської ради.
За підсумками обговорення Комітет з питань
охорони здоров’я схвалив запровадження
професійного самоврядування у сфері охорони
здоров’я як дієвого механізму дерегуляції та
децентралізації державного управління в цій
галузі, що надасть змогу створити належні
умови для професійної діяльності медиків,
захистити їх права та права пацієнтів, а
тому було прийняте рішення рекомендувати
Верховній Раді України за результатами
розгляду в першому читанні прийняти за
основу проект закону № 8250 «Про лікарське
самоврядування». Водночас члени комітету
відхилили два альтернативні законопроекти:
№ 8250-1 «Про професійне самоврядування
медичних професій в Україні» та № 8250-2
«Про основи професійного самоврядування
у сфері охорони здоров’я», які містили схожі
концептуальні підходи, маючи при цьому
суттєві відмінності в способах реалізації
самоврядування професіоналів у сфері охорони
здоров’я.
Співавтор законопроекту № 8250
О. Мусій переконаний, що самоврядування,
воля та свобода здійснення професійної
діяльності становлять сьогодні єдину
можливу перспективу для ефективного
розвитку медичної галузі. На його думку,
суть справжньої реформи системи охорони
здоров’я України має полягати в розподілі
повноважень і демонополізації управлінської
складової в охороні здоров’я, тобто передачі
функцій медичних працівників професійним
спільнотам. У свою чергу, висловлюючись
на підтримку самоврядування медичних
професій, член Громадської ради при МОЗ
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України, лікар-ортопед-травматолог І. Гайович
звертає увагу на той факт, що, підписавши
Угоду про асоціацію з Європейським Союзом,
наша держава погодилася не лише перейняти
формальні закони, а і європейські демократичні
принципи організації галузі. І. Гайович
підкреслює важливість принципів делегування
та відповідальності, за якими держава повинна
передати частину функцій органам лікарського
самоврядування, оскільки вони ефективніше
та оперативніше зможуть їх виконувати – це
стосується насамперед питань ліцензування
та освіти, атестації, вирішення лікарських
питань, ведення реєстрів лікарів тощо. Він
також застерігає, щоб відповідальність при
цьому не перетворювалася на колективну
безвідповідальність, а тому, надаючи ліцензію,
інститут лікарського самоврядування має нести
реальну відповідальність перед пацієнтами за
своїх лікарів та перед самими лікарями, що
передбачає впровадження дієвого механізму
страхування його членів, їх захисту у разі
спірних судових процесів, безперервного
навчання та підвищення професійного рівня.
Певну самоврядність одними з перших
на собі відчули в Україні лікарі-стоматологи
– позбавлені фінансування, вони почали
створювати власні клініки та кабінети, а
тому перспектива створення самоврядного
органу та визнання самозайнятості професії
отримала здебільшого схвальні коментарі серед
цієї групи спеціалістів. Голова Благодійної
організації
«Об’єднання
волонтерів
Запоріжжя», член правління Національної
спілки стоматологів України В. Мєзєнцов,
аргументуючи необхідність позитивного
рішення щодо впровадження в Україні
лікарського самоврядування, наводить приклад
діяльності стоматологічного волонтерського
руху, що самостійно зорганізувався та зміг
створити свою маленьку, але дієву систему
самоврядування для надання медичної
допомоги бійцям та мирному населенню на
Сході країни в той час, коли стоматологічна
система не змогла вчасно відреагувати на
сумнозвісні події. В. Мєзєнцов переконаний,
що ця та подібні ситуації стають лакмусовим
папірцем медичної системи сьогодення.
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Слід зазначити, що законопроект
№ 8250 широко обговорювався в рамках
національного конгресу стоматологів, а також
у координаційних радах. Член ГО «Асоціація
стоматологів України», кандидат медичних
наук Р. Камалов заявив про те, що його асоціація
офіційно підтримує цей документ.
Загалом прибічники запровадження
інститутів самоврядування вказують
на багатолітній досвід ефективного
функціонування незалежних професійних
спільнот в інших сферах – професійне
самоврядування в тій чи іншій формі мають
адвокати, аудитори, нотаріуси тощо, хоча засади
самоврядування в них мають свої відмінності.
Разом з тим фахівці звертають увагу на те,
що, незважаючи на ряд спільних рис з іншими
професійними об’єднаннями, лікарське
товариство все ж має свій власний історичний
шлях, а велика кількість спеціальностей поряд з
іншими нюансами галузі створюють додаткові
труднощі для законодавчих ініціатив.
Заступник міністра охорони здоров’я
України О. Лінчевський, виступаючи під час
засідання круглого столу на тему: «Лікарське
самоврядування та професійні асоціації як
запорука професійного зростання медичних
працівників», вказав на недостатню зрілість
української медичної спільноти сьогодні та на
відображення цієї незрілості в законопроектах
щодо медичного самоврядування. За словами
заступника міністра, у законодавстві відсутнє
саме поняття «професійне самоврядування»,
тому, коли йдеться про делегування якихось
обов’язків, важливо порушити ряд важливих
запитань. «Чи може асоціація проводити
атестацію лікарів? Нібито-то так. А диплом
може видавати асоціація? А хто ж тоді видає
диплом, тобто дозволяє займатися лікарською
практикою? А підтвердження категорії чи видача
ліцензії? А яким тоді має бути співвідношення
того, що є державним і належить до її
відповідальності, а де є відповідальність власне
професійного цеху? А перед ким звітують
самоврядні організації? А якщо якась умовно
несправжня організація видала всім охочим
дипломи і ліцензії, вона за когось відповідає?
І якщо сьогодні є певні проблеми з атестацією

лікарів, то чи не екстраполюються вони на
асоціації і чи не стануть ще жахливішими?
Чи спрямовані законодавчі ініціативи на
уникнення цих проблем? На жаль, поки
що ні», – розмірковує О. Лінчевський. Не
залишились поза увагою і внутрішні стосунки в
самоврядних організаціях: «Хто буде головою?
Так, як і зараз, пожиттєвий президент асоціації?
А що робити у разі наявності декількох
асоціацій одного медичного напряму? А кому
і за якими принципами і критеріями мають
делегуватися певні функції? Тому це той
випадок, – переконаний заступник міністра, –
коли треба сім разів подумати, аби не наробити
біди». Оголошуючи несхвальну позицію МОЗ
щодо законопроекту № 8250, О. Лінчевський
зазначив, що документ починається з назви,
яка не відповідає змісту та закінчується
невідповідністю Конституції України.
Обговорювали законопроект № 8250
і на розширеному засіданні правління
Асоціації анестезіологів, під час якого
експерти також озвучили немало зауважень.
Зокрема, ішлося про те, що документом не
визначена організаційно-правова форма
організації, яку планується створити: чи це
буде громадське об’єднання, чи громадська
організація, де, з одного боку, членство
має бути добровільним, а з іншого –
законопроектом передбачено примусовий
підхід. Законодавча ініціатива щодо передачі
всіх функцій органів центральної влади,
Міністерства освіти та науки України, МОЗ
України, а також вищих медичних навчальних
закладів до запропонованої організації також
викликала певне занепокоєння в експертів
насамперед стосовно можливості виникнення
корупційної складової при організації подібної
монопольної спілки, яка може бути створена в
рамках законопроекту № 8250.
Крім того, не отримала підтримки
перспектива делегування компетенції
додипломного ліцензування до громадської
організації чи об’єднання – ця функція, як
вважають експерти правління Асоціації
анестезіологів, має залишитися у сфері вищих
медичних навчальних закладів і центральних
органів виконавчої влади.
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Резюмуючи спільну думку представників
Асоціації анестезіологів України, президент
ГО «Асоціація анестезіологів України», член
правління Європейської асоціації анестезіологів,
професор кафедри анестезіології та інтенсивної
терапії НМУ ім. О. О. Богомольця, доктор
медичних наук С. Дубров зазначив, що в
цілому асоціація підтримує необхідність
запровадження лікарського самоврядування,
проте не в тому форматі, який запропоновано
в законопроекті № 8250.
Ряд особистих зауважень до проекту
закону висловила заступник голови Комітету
з питань охорони здоров’я, народний депутат
І. Сисоєнко. Передусім вона звертає увагу на той
факт, що положення представленої законодавчої
ініціативи не узгоджуються з Конституцією
України, а запропоновані механізми, що
стосуються сфери компетенції українського
лікарського товариства та переймання ним
функції державного контролю та впливу,
повністю порушують норми вже діючого
законодавства. При цьому І. Сисоєнко відмічає,
що з боку держави не передбачено жодного
механізму контролю чи впливу на діяльність
українського лікарського товариства у вигляді
запропонованої монопольної самоврядної
організації, тобто держава фактично усувається
від вирішення цих питань, що унеможливлює
виконання нею своїх конституційних
обов’язків у сфері охорони здоров’я. Причому
зазначені норми законопроекту визначають
занадто широкі повноваження компетентних
органів українського лікарського товариства,
що в подальшому надасть їм можливість
на власний розсуд змінювати вид і зміст
управлінського рішення та створить корупційну
адміністративну процедуру. Народний депутат
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також наголосила на тому, що запропонований
підхід до створення українського лікарського
товариства не узгоджується з рішенням
Конституційного Суду України, оскільки
передбачає по суті примусове залучення
до його складу всіх лікарів, які займаються
професійною лікарською діяльністю та
включення їх до реєстру лікарів.
Отже, на цьому етапі законопроект все ще
містить прогалини, що можуть призвести до
деструктивних змін у медичній галузі України,
а тому потребує суттєвого доопрацювання з
врахуванням зауважень експертів (Статтю
підготовлено з використанням інформації
таких джерел: офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://w1.c1.rada.
gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63819);
журнал «Український медичний часопис»
(https://www.umj.com.ua/article/124341/likarskesamovryaduvannya-v-ukrayini-chas-konsolidatsiyi);
газета «Аптека. Ua» (https://www.apteka.ua/
article/35035); веб-сайт медичного науковопрактичного порталу «Лечащий врач» (https://
www.lvrach.ru/2001/07/4528832/); стаття
О. Г. Рогової «Державна політика розвитку
лікарського самоврядування» (http://www.kbuapa.
kharkov.ua/e-book/tpdu/2015-2/doc/1/10.pdf); вебпортал Світової федерації українських лікарських
товариств (http://sfult.org/smovryduvanay);
веб-сайт «Всеукраїнська експертна мережа»
(http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index.
php?ELEMENT_ID=90404&print=Y); веб-сайт
інформаційного агенства «ЛІГА:ЗАКОН»
(https://jurliga.ligazakon.net/news/184408_vsekhvrachey-sobirayutsya-vklyuchit-v-edinuyuorganizatsiyu-samoupravleniya); веб-сайт
«Медпросвіта» https://medprosvita.com.ua/
cheh-samovryaduvannya)).

УКРАЇНА У ФОКУСІ ІНОЗЕМНИХ ЗМІ (1–15 березня 2019 р.)
Підготовка і виконання проекту:
А. Берегельський, мол. наук. співроб. НЮБ НБУВ,
Т. Полтавець, мол. наук. співроб. НЮБ НБУВ

М

оніторинг інформаційного поля за
темою «Україна у фокусі іноземних
ЗМІ» за період з 1 по 15 березня
2019 р. дозволив виявити та проаналізувати 274 повідомлень. Загалом опрацьовано
30 сайтів іноземних ЗМІ, зокрема, 19 сайтів
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західних ЗМІ та 11 – російських. Загальна
кількість відібраних для аналізу матеріалів за
даний період складає 201 повідомлення, опубліковане російськими ЗМІ та 73 – західними
ЗМІ, що у відсотковому відношенні становить
73,4% та 26,6% відповідно.

Ⱦɿɚɝɪɚɦɚ 1. ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɡɚ ɤɪɚʀɧɚɦɢ
Аналіз
і н ф о рм а ц і й н о го
поля
продемонстрував, що проблеми виборів в
Україні залишаються актуальними і найбільш
обговорюваними у просторі іноземних ЗМІ.
Загальна кількість опрацьованих матеріалів
даної тематики складає 68 повідомлень:
49 публікацій – з російських інформресурсів
та 19 – із західних. Передвиборча риторика
частіше зустрічається у повідомленнях
російських мас-медіа: у публікаціях
здебільшого висвітлюються рейтинги

кандидатів, публікуються компрометуючі
матеріали та прогнози. Повідомлення, що
стосуються виборів, подаються західними ЗМІ
в інформативній тональності з несуттєвий
аналізом. Висока зацікавленість іноземних
ЗМІ політичною ситуацією в Україні і надалі
залишатиметься актуальною.
У досліджуваний період збільшилася
кількість повідомлень, що стосувалися
корупції в державі. Це зумовлено, перш за все
передвиборчими баталіями між кандидатами,
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які активно використовують подібного роду
звинувачення щодо конкурентів.
Проблеми російсько-української неоголошеної
війни, кримська проблематика та українська армія
залишаються актуальними і часто обговорюваними
російськими мас-медіа. Груповий показник тегів
«Україна у міжнародних відносинах» показує, що
проблеми України та Росії, як і в попередні періоди,
висвітлюються також переважно російськими
засобами масової інформації.
Міжнародна співпраця та міжнародні
відносини України з іншими державами є не менш
згадуваними та актуальними у досліджуваний
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період. Питання санкцій проти Росії, як наслідок
російсько-українського конфлікту, є часто
обговорюваними західними ЗМІ.
Суспільно-правова ситуація в Україні більше
цікавить російські ЗМІ, натомість економіка та
співпраця з Україною, як і в попередні періоди,
більш обговорювана на західних інформаційних
ресурсах.
Релігійні питання та проблеми томосу
за результатами досліджуваного періоду
демонструють зниження показників згадуваності.
Актуальність цієї проблематики має спадаючу
тенденцію.


Ⱦɿɚɝɪɚɦɚ 2. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɿɽɪɚɪɯɿɹ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɬɟɝɿɜ ɡɚ ɝɪɭɩɨɸ
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Інформація, подана іноземними ЗМІ, має
різний контекст (тональність): передусім можна
констатувати абсолютне переважання нейтрально
забарвлених повідомлень, що містять, передусім,
констатацію фактів чи виклад думок, а також

високий показник повідомлень негативної
тональності. Публікацій, що містять як позитивну,
так і негативну інформацію, тобто мають баланс,
у оглядовому періоді було виявлено не багато, а
позитивної тональності – мінімум.


Ⱦɿɚɝɪɚɦɚ 3. Ʉɨɧɬɟɤɫɬ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɡɚ ɤɪɚʀɧɚɦɢ ɫɜɿɬɭ


Ⱦɿɚɝɪɚɦɚ 4. Ʉɨɧɬɟɤɫɬ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ
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Україна у фокусі іноземних ЗМІ

Повідомлення в інфопросторі іноземних
ЗМІ про Україну мають перш за все
інформативну спрямованість. Критика та аналіз
у досліджуваний період використовувалися

іноземними ЗМІ фактично в рівних
пропорціях. Часто у аналізованих публікаціях
прослідковуються звинувачення, а передвиборча
риторика містить елементи маніпуляції.

Ⱦɿɚɝɪɚɦɚ 5. ȱɧɬɟɧɰɿʀ (ɦɟɬɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ)
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Ⱦɿɚɝɪɚɦɚ 6. ȱɧɬɟɧɰɿɹ (ɦɟɬɚ) ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɡɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɿɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ
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Аналіз відібраних повідомлень показав,
що найбільш обговорюваними персоналіями,
як і в попередній період, є кандидати в
президенти або люди, що критикують чи

звинувачують претендентів. Відповідно,
лідирують за згадуваністю президент
України П. Порошенко, Ю. Тимошенко
В. Зеленський.


Ⱦɿɚɝɪɚɦɚ 7. ɉɟɪɫɨɧɚɥɿʀ
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Ⱦɿɚɝɪɚɦɚ 8. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɡɝɚɞɭɜɚɧɿ ɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɬɟɝɢ ɜ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɬɚ ɡɚɯɿɞɧɢɯ
ɁɆȱ
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Ⱦɿɚɝɪɚɦɚ 9. Ɇɚɫɲɬɚɛɨɜɚɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɬɟɝɿɜ, ɳɨ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɜɢɫɨɤɢɯ
ɡɧɚɱɟɧɶ (ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤ «ȼɢɛɨɪɢ-2019»)
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Ⱦɿɚɝɪɚɦɚ 10. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɡɝɚɞɭɜɚɧɿ ɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɬɟɝɢ
ɡɚɯɿɞɧɢɯ ɁɆȱ
Україна у фокусі іноЗМІ: висновки
Отже, моніторинг інформаційного поля за
темою «Україна у фокусі іноземних ЗМІ» за період
з 1 по 15 березня 2019 р. показує, що відібрані
нами повідомлення в більшості є інформативними
та мають нейтральну тональність. Найбільш
представлені інформаційні повідомлення, що
стосувалися питань виборів в Україні, корупції,
російсько-українського збройного конфлікту,
питань міжнародних відносин з Україною. Як
і в попередній аналізований період проблеми
виборів президента мають найвищий показник
згадуваності як у російських, так і у західних
мас-медіа.
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Передвиборчі баталії та відміна
Конституційним судом статті Кримінального
кодексу про незаконне збагачення спровокували
активне обговорення іноземними ЗМІ
корупційних проблем в Україні.
П р о бл е м и
р о с і й с ь ко - у к р а ї н с ь ко ї
неоголошеної війни, кримська проблематика та
українська армія залишаються актуальними і
часто обговорюваними російськими мас-медіа.
Міжнародна співпраця та міжнародні відносини
України з іншими державами є не менш
згадуваними та актуальними у досліджуваний
період. Економіка державами має високий
показник згадуваності у західних ЗМІ.

ЩОДЕННИК БЛОГЕРА *
Блог на сайті «Судебно-юридическая газета»
Про автора: С. Яковлєва, суддя-спікер
Касаційного кримінального суду у складі
Верховного Суду, Михайло Вайнагій,
учасник Інтенсивної програми з вивчення
Європейського права та економіки (Рига, 2018),
працівник апарату Верховного Суду
Розгляд кримінальних проваджень в
умовах збройної агресії на території України
Нині невідкладного законодавчого
врегулювання потребує, зокрема, питання
відновлення втрачених матеріалів кримінальних
справ та проваджень.
Однією з основних функцій судочинства у
сфері кримінальної юстиції є дотримання прав
і свобод людини. При цьому на суд покладено
обов’язок забезпечити як права потерпілого від
злочинних діянь, так і права підозрюваного,
обвинуваченого, засудженого.
З 2014 року держава Україна постала перед
безпрецедентними викликами у правовій
системі, пов’язаними з тимчасовою окупацією
частини території України, зокрема Автономної
Республіки Крим та Севастополя. Водночас
розпочалась і до цього часу триває окупація
терористичними організаціями окремих
районів Донецької та Луганської областей, що
спричинило проведення на цих територіях з
квітня 2014 року антитерористичної операції,
а з квітня 2018 року – Операції об’єднаних сил.
Зазначені обставини зумовили прийняття
як спеціального законодавства, зокрема
Закону України «Про здійснення правосуддя
та кримінального провадження у зв’язку з
проведенням антитерористичної операції»
та Закону України «Про забезпечення прав
і свобод громадян та правовий режим на
тимчасово окупованій території України», так
і заяви Верховної Ради України «Про відступ
України від окремих зобов’язань, визначених
Міжнародним пактом про громадянські і
політичні права та Конвенцією про захист
прав людини і основоположних свобод»
* Збережено стиль і граматику оригіналу

(2015 р.), згідно з якою обмежено деякі
права й свободи людини для запобігання
порушенню національної або громадської
безпеки, підтримання громадського порядку,
запобігання вчиненню злочинів та захисту прав
і свобод інших людей.
Наприклад, у 2014 році ст. 176 Кримінального
процесуального кодексу України було доповнено
новою частиною (ч. 5) та встановлено,
що за злочини, пов’язані з тероризмом
(ст. 258–258-5 Кримінального кодексу України),
а також ті, що посягають на національну безпеку
(ст. 109–114-1 КК України), запобіжні заходи
у вигляді особистого зобов’язання, особистої
поруки, домашнього арешту, застави не можуть
бути застосовані до осіб, які підозрюються або
обвинувачуються у вчиненні таких злочинів.
У якості запобіжного заходу в таких випадках
застосуванню підлягає виключно тримання
під вартою. Слід зазначити, що питання щодо
відповідності Конституції України вказаного
положення законодавства перебуває на розгляді
в Конституційному Суді України.
Важливим проблемним питанням, яке
постало перед правовою системою та на
сьогодні остаточно не вирішене в законодавчому
порядку, є визначення процедури розгляду
кримінальних проваджень, матеріали
яких втрачено на тимчасово окупованих
територіях, їх відновлення та здійснення
судового розгляду з урахуванням забезпечення
принципу законності, права на захист і
права на справедливий суд. Згідно з ч. 3 ст. 1
Закону України «Про здійснення правосуддя
та кримінального провадження у зв’язку з
проведенням антитерористичної операції»
було встановлено, що справи, розгляд яких
не закінчено і які перебувають у провадженні
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місцевих, апеляційних судів, розташованих
в районі проведення антитерористичної
операції, у разі неможливості здійснювати
правосуддя передаються судам відповідно до
встановленої згідно з цим Законом підсудності.
У разі неможливості передачі матеріалів
справи відповідно до встановленої згідно з
цим Законом підсудності вчинення необхідних
процесуальних дій здійснюється (судом,
якому визначено підсудність) за документами
і матеріалами, поданими учасниками судового
процесу, за умови, що такі документи і
матеріали є достатніми для ухвалення
відповідного судового рішення. Іншим Законом
було визначено підсудність розгляду справ, які
на час окупації перебували в судах Автономної
Республіки Крим та Севастополя.
Саме відсутність можливості передачі таких
справ до судів, які розташовані поза межами
тимчасово окупованої території, зумовила
наявність багатьох кримінальних проваджень,
за якими фактично неможливо завершити
судовий розгляд і постановити остаточне судове
рішення. У зв’язку з цим виникає необхідність
додаткового законодавчого забезпечення
процесуального порядку відновлення
втраченого кримінального провадження,
розгляду кримінальних проваджень та
виконання судових рішень у таких справах з
урахуванням того факту, що повною мірою
відновити втрачені матеріали можливо не в
усіх випадках.
У парламенті України за період з 2015
по 2018 рік перебувало кілька проектів
законів, спрямованих на усунення зазначених
проблемних питань. Деякі з цих проектів
(№2930 та №3343) були предметом аналізу в
рішенні Європейського суду з прав людини
від 25 липня 2017 року у справі «Хлєбік проти
України» як заходи, спрямовані на вирішення
проблемних питань розгляду кримінальних
проваджень у разі, коли частина матеріалів
провадження залишається недоступною для
судів та учасників кримінального провадження
(п. 47, 48, 80 рішення).
З огляду на зазначене невідкладного
законодавчого врегулювання потребує питання
процедури відновлення втрачених матеріалів
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кримінальних справ та кримінальних
проваджень, розгляду таких справ і виконання
судових рішень у випадках, коли матеріали
кримінального провадження втрачено після
набрання вироком законної сили та звернення
вироку до виконання.
Потребує уваги також визначення
процесуальних механізмів розгляду питань, що
виникають під час виконання вироків стосовно
осіб, які відбували покарання в установах
виконання покарань на тимчасово окупованій
території і звільняються з таких установ з
подальшим переміщенням на підконтрольну
органам державної влади територію.
Вирішення зазначених проблемних питань
потребує аналізу та врахування особливостей
забезпечення прав і свобод людини у сфері
кримінальної юстиції в умовах збройного
конфлікту та окупації частини території, що
передбачає обов’язкове врахування досвіду
інших держав, які стикалися з подібними
проблемами, наприклад, Хорватії.
Крім того, має бути враховано і практику
Європейського суду з прав людини,
сформульовану за результатами розгляду справ
щодо інших держав за подібних обставин, з
метою забезпечення здійснення кримінального
провадження за умов, які склалися, відповідно
до вимог, що висуваються до держави як члена
Ради Європи та держави-учасниці Конвенції
про захист прав людини і основоположних
свобод 1950 року. (https://sud.ua/ru/news/
blog/137875-rozglyad-kriminalnikh-provadzhenv-umovakh-zbroynoyi-agresiyi-na-teritoriyiukrayini). – 2019. – 20.03).
***
Блог на сайті «LB.ua»
Про автора: Роман Головін, кандидат наук з
державного управління
Не дати вкрасти Українську землю за
лаштунками мораторію. Народна земельна
реформа
Питання мораторію стало гостро в
2018 році. Але його продовжили. Певні міністри
закликали президента не підписувати закон
про продовження мораторію. Але Президент
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підписав. Одне говорити про продажність
землі, а інше її такою зробити.
Мораторій – священна корова. В програмах
всіх значимих кандидатів в президенти про
землю як про мертвих, або про продовження
мораторію і ринок землі не на часі, або питання
землі оминається взагалі.
В Україні відносно мораторію прагнення чи
бачення розділилися. Одні за мораторій, а інші
- проти мораторію. При чому розділилися ті,
у кого землі не має – вони захищають і ділять
чуже, що за Конституцією належить народові
України.
Ті, хто за дію мораторію можна поділити на
2 категорії.
Одні хочуть тишком скуповувати землі
по сіро-чорним незаконним схемам поки діє
мораторій - це дешево, бо власники землі
збіднілі і не має конкуренції в скупці, а
потім все це легалізувати, але далеко потім
як накуповують усю. Цим, як правило,
займаються нинішні орендарі землі від самих
малих до самих великих. Інші - це ті, хто хочуть
зберігати мораторій поки не стануть певні події
– чи якісь фермери не окріпнуть, чи бізнесмени
не капіталізуються, чи комета не прилетить,
чи до влади прийдуть ті хто треба. І ні хто не
згадує про Українського селянина – в жодній
програмі.
Ті, хто за зняття мораторію, діляться, також,
на 2 категорії. На тих, хто реально бачить і має
можливість скуповувати землю, і їх не цікавить
яка буде ціна на землю і купити вони хочуть не
тільки землю яка у них в користування, а і в
багато разів більше чим обробляють зараз. І на
тих хто просто вважає, що земля повинна бути
товаром - ну от просто товаром чи товаром для
спекуляцій.
Є ще ті, хто за лаштунками. Власники
грошей, які запустять (емітують) будь-яку суму
грошей для купівлі землі – базового ресурсу
людства.
Отже, просто утримувати мораторій –
втрачати і в подальшому землю як в розумінні
надбання Українського народу.
Зняти бездумно мораторій на радість
пофігістам-лібералам, олігархам і монополіям
– просто загнати країну в глухий кут не

вирішуваних соціально-економічних і
безпекових проблем.
І в одному і в іншому випадках це люмпенізм,
який потягнеться на захід, а можливо і на схід в
пошуках роботи і кращого життя.
А Україна так і не перетвориться в аграрну
розвинуту державу. Одні ще не перетворили її,
а іншим не буде потреби її перетворювати.
І знову ж, забули про селянина-власника
землі та його спадкоємців на землю і можливість
вирішення проблемних питань земельних
відносин, розвитку сільського господарства,
трудових ресурсів саме через селянина, як
центрову фігуру:
- селянин є власником на землі, і уособлює
український народ.
- селянин є трудовим потенціалом, і, навіть
якщо він за кордоном в наймах, він повернеться
додому при створенні умов для роботи вдома.
- селянин прагне бути власником, господарем.
Тож, висновок простий – допомагати
стати селянину не тільки власником землі,
а і власником сільськогосподарського
підприємства, переходячи від користувальної
схеми обробітку землі до самостійної - через
об’єднання власників землі у товариства,
кооперуючи головний український ресурс землю, в межах територіальних громад для
високоефективного аграрного виробництва.
Такій схемі заздритиме і Європа, і Америка – це
те до чого вони хотіли би перейти і не платити
міліарні дотації дрібним виробникам.
Не потрібно в такій ситуації робити болючий
перерозподіл власності – власник є, і він
українець. Не потрібно потім шукати трудові
ресурси – вони є серед власників землі та
членів їх родин, і вони як власники підприємств
визначатимуть і рівень оплати своєї праці.
Не потрібно потім ходити переляканим, що
українці в котрий раз повернуть землю собі
– земля є і повинна залишатися у власності
народу України.
Потрібно допомогти селянину зробити
народну земельну реформу. Держава повинна
допомогти Новою аграрною і Новою кредитною
політикою. А ми порадою і підтримкою.
А мораторій необхідно знімати, тільки на
національно орієнтованих - наших умовах
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з поверненням землі, видуреної у селян
псевдофермерами та псевдоаграріями. А це
значить, що суб’єктом права власності має
бути тільки українець-фізична особа або
держава. Відчужувати землю можна, тільки
одна земельна ділянка в «одні руки» - як воно
між селянами і є, щоб земля належала народові
України, а не одним рукам однієї монополії
(https://lb.ua/blog/roman_holovin/422462_
dati_vkrasti_ukrainsku_zemlyu.html). – 2019.
– 20.03).
***
Блог на сайті «Українська правда»
Про автора: Ольга Богомолець, народний
депутат України

спільноти відносно лікарських препаратів,
призначених для споживання людьми». Він
є реформаторським та приводить ситуацію
на фармацевтичному ринку до європейських
стандартів.
Але МОЗ – не зацікавлений в оприлюдненні
інформації, яка може завадити заробляти гроші
на неякісних ліках нечесним виробникам,
і вирішив підмінити собою парламент та
проектом розпорядження Кабміну спаплюжив
закон, залишивши за собою право на власний
розсуд вирішувати – відкривати чи не
відкривати результати клінічних випробувань.
Де ж поділася «європейська» та
«реформаторська» риторика чиновників МОЗ?
Чи ті препарати, які європейцям не можна
вживати – цілком можна збути українцям, як
людям третього сорту?
Нагадую чиновникам, що закон має вищу
силу, і виконавча влада та постанови Кабміну
не мають права нівелювати пункти закону!
Ані МОЗ, ані Кабмін ніхто не уповноважував
вирішувати, чи відкривати результати клінічних
випробувань, чи ні. Є закон – і його треба
виконувати!
Чого вони бояться? В мене є стійка підозра,
що деякі очільники МОЗ діють в інтересах
фармацевтичної мафії, що постачає до України
низькоякісні препарати, і через це будь-якими
способами блокують впровадження закону
та оприлюднення результатів клінічних
досліджень.
Але ми це так не полишимо і будемо робити
все, щоб суспільство взнало, чим його труять, і які
наслідки для здоров’я людей матиме вживання
тих чи інших препаратів (https://blogs.pravda.
com.ua/authors/bogomolec/5c8f8218a2a4c/). –
2019. – 18.03).

Відверту правду про якість ліків
намагаються приховати від людей
Чиновники МОЗ саботують виконання
закону, який змушує виробників ліків
оприлюднювати інформацію про побічні ефекти
і ускладнення від ліків, які заходять до України,
і які можуть привести до важких хвороб та
смерті. Відмовляються всупереч закону №2519,
який був прийнятий парламентом ще 4 вересня
2018 року.
Через відвертий та наглий саботаж рішень
Верховної Ради Комітет ВР з питань охорони
здоров’я звернувся до прем’єр-міністра
Володимира Гройсмана з офіційним листом з
вимогою втрутитись у ситуацію та розібратися
зі своїми підлеглими.
Нагадаю, що до цього часу результати
клінічних досліджень ліків та інформація про
побічні ефекти від них – засекречені. Ніхто,
крім чиновників, не знає, які справжні наслідки
для здоров’я мають ті чи інші препарати.
Ризикувати здоров’ям українців, які
***
через псевдореформи та розвал системи
Блог на сайті «Ракурс.ua»
охорони здоров’я дедалі більше займаються
Про автора: Оксана Шклярская
самолікуванням – ми не можемо. Саме тому і
був прийнятий закон, який вимагає відкрити
За кулисами медицинской реформы
дані, щоб громадяни могли об’єктивно оцінити
Ежегодный доклад омбудсмена о состоянии
всі загрози, які несе їм той чи інший препарат.
Цей закон абсолютно відповідає вимогам соблюдения защиты прав и свобод человека в
ч.1 ст. 222 Угоди про асоціацію між Україною Украине – очень интересное чтиво. Конечно,
та ЄС та Директиві 2001/83/ЄС «Про Кодекс не столь занимательное, как Facebookи.
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о. министра здравоохранения Ульяны Супрун,
зато более информативное.
Итак, в 2018 году уполномоченному
поступило 706 сообщений о нарушении
прав человека в сфере здравоохранения. Эта
цифра вряд ли свидетельствует об истинном
положении дел. Ведь, как говорится в
документе, «осведомленность граждан о своих
правах и путях восстановления нарушенных
прав все еще остается низкой».
В общем, страна правового нигилизма
отправила на протяжении года в секретариат
омбудсмена более 25 тыс. жалоб. Для
осуществления контроля за соблюдением
прав человека в условиях реформы системы
здравоохранения и децентрализации власти был
проведен мониторинг 34 объектов (в частности,
управлений и учреждений здравоохранения
Житомирской, Киевской, Львовской, Одесской
и Черниговской областей).
Держите врача!
Напомним, что медицинская реформа
стартовала в 2018 году с первичного звена. Для
того чтобы прочувствовать, как деньги пойдут
за пациентом, каждый из нас должен выбрать
семейного врача и подписать с ним декларацию.
Минздрав надеется, что в недалеком будущем
большинство проблем со здоровьем пациенты
будут решать на первичке. А еще министерство
обещает пряники: например, с 1 июля этого года
можно будет воспользоваться 54 бесплатными
диагностическими и лечебными услугами
(опять же, по направлению своего семейного
врача, терапевта или педиатра).
Говоря о плюшках, Минздрав не забывает и
о батоге: с 1 июля 2019 года попасть к узкому
специалисту бесплатно можно будет только по
направлению врача, с которым вы подписали
декларацию. В противном случае, говорят в
профильном министерстве, придется платить.
Если в городах с подписанием декларации
особых проблем нет, то в некоторых селах
семейных врачей катастрофически не хватает.
Что делать пациентам, рискующим остаться
без медицинской помощи?
«Недостаточное количество врачей общей
практики – семейной медицины в учреждениях
здравоохранения негативно влияет на качество

оказания медицинской помощи населению и
возможности избрания врача для заключения
деклараций с ними», – говорится в отчете.
Например, в одном из сел Бобровицкого района
Черниговской области (таких примеров множество)
с населением 4500 человек работает только один
врач. Подписать с ним декларации все жители не
могут, есть нормы: оптимальный объем практики
составляет 1800 деклараций на семейного врача. И
хотя с 2019 года разрешили брать сверхлимитных
пациентов, это совсем не выход, ведь такое
количество врач физически потянуть не сможет.
Цветы жизни – за бортом
Согласно отчету, была выявлена критическая
ситуация с обеспечением лекарственными
препаратами онкобольных детей, детей с
редкими (орфанными) заболеваниями, с
сахарным диабетом.
«По информации заявительницы Б.,
проживающей в Бориспольском районе
Киевской области, есть двое детей,
страдающих редким заболеванием. Несмотря
на то, что в районе принята программа,
предусматривающая закупку необходимых
препаратов для детей, руководством района
в течение 2018 года не принято никаких
мер для обеспечения финансирования этой
программы», – констатируется в отчете.
Особенно
сложная
ситуация
с
медпомощью в сельской местности. Многие
больницы и поликлиники закрываются,
отсутствуют компетентные специалисты,
существуют трудности с транспортным
сообщением, поэтому медицинская помощь
часто предоставляется некачественно и
несвоевременно. Помещения фельдшерскоакушерских пунктов (ФАП) в большинстве
случаев требуют ремонта и не приспособлены
для людей с проблемами опорно-двигательного
аппарата и маломобильных групп населения.
В большинстве населенных пунктов сельской
местности нет аптек или аптечных киосков.
Кроме того, руководители объединенных
территориальных общин (ОТО) жаловались
на то, что медицинские работники все чаще
принимают решение об увольнении.
Еще одна проблема – невозможность
подписать декларацию с врачом первички
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для ребенка в случае отсутствия у родителей
документов, удостоверяющих личность.
Получается, что дети, чьи родители (например,
ромы) без документов, беженцы, лица без
гражданства (выходцы из республик бывшего
СССР, в свое время по разным причинам не
получившие паспорт гражданина Украины), на
данном этапе остались за бортом медицинской
реформы.
Проводился также мониторинг соблюдения
прав малолетних детей, находящихся с
матерями в СИЗО. Было обнаружено, что такие
дети не получают необходимой медицинской
помощи, лекарства им передают родственники
либо благотворительные организации.
Медицинский персонал не реагирует на жалобы
матерей о состоянии здоровья детей. Осмотр
педиатрами проводится несистематически, так
как педиатры в СИЗО не приходят, а детей в
поликлинику работники СИЗО носят на руках.
Все это приводит к обострению болезней у
детей и попаданию на стационарное лечение.
«Учитывая, что в рамках медицинской
реформы пациенты должны подать декларацию
о выборе врача, который будет предоставлять
первичную медицинскую помощь, есть риск
того, что в дальнейшем детская поликлиника
может отказать в обслуживании указанных
детей», – говорится в отчете.
Проверки коснулись также детских домов.
Кто из нас не в курсе вечного недостатка
финансирования? Дефицит средств, безусловно,
сказывается на питании, медицинском
обеспечении, соблюдении санитарных норм.
Однако случаются и вовсе вопиющие случаи,
когда средства на питание не предусмотрены:
«Вопиющими являются случаи, когда в детском
доме интернатного типа «Радость» Херсонского
областного совета в первом полугодии
2018 года вообще не были предусмотрены
средства на питание, приобретение медикаментов
и социальное обеспечение детей».
Системное нарушение прав больных
диабетом
В
отчете
сказано,
что
самые
распространенные проблемные вопросы,
требующие мер реагирования, касались
недостаточных объемов финансирования на
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бесплатное и льготное обеспечение населения
лекарственными средствами.
Посмотрим, что говорит о проделанной
работе в отношении инсулинозависимых
пациентов Минздрав: «С 2017 года работает
электронный реестр инсулинозависимых
пациентов. Когда пациент, которому необходим
инсулин, приходит за рецептом, врач добавляет
его в электронную базу. Так мы собираем
инсулинозависимых в единый реестр, чтобы
знать точное количество всех, кому нужен
инсулин».
Основной акцент уже привычно делается
на экономии: «До этого времени здесь было
достаточно пространства для махинаций на
инсулинах: завышение цены на инсулин или
выписывание рецептов на него пациентам,
которых не существует. Электронный реестр
позволил сэкономить ориентировочно
400‒500 млн грн в 2018 году».
Авторы отчета констатируют: «Установлено
системное нарушение права лиц, больных
сахарным диабетом I типа, на обеспечение
препаратами инсулина за счет государственного
и местных бюджетов». Несмотря на экономию,
например, «больные сахарным диабетом
г. Харькова не получают жизненно необходимого
инсулина в достаточном объеме, в том числе
в связи с недостаточностью в 2018 году
медицинской субвенции из государственного
бюджета местному бюджету».
В Сокирянской ОТО Черновицкой области
больные сахарным диабетом, онкологические
больные и дети с инвалидностью не могут
воспользоваться своим правом на обеспечение
лекарствами на льготных условиях. Так что
«городской совет с сентября по декабрь 2018 года
принял решение о выделении дополнительных
средств для возмещения стоимости лекарств по
рецептам для льготных категорий населения».
Редкие заболевания – лечат редко
Редкие (или орфанные) заболевания –
врожденные или приобретенные заболевания,
встречающиеся довольно редко: реже одного
случая на 2000 населения страны. 80% из
них обусловлены генетически. Они не только
имеют тяжелое и хроническое течение, но
и сопровождаются снижением качества и
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сокращением продолжительности жизни
пациентов. Такие люди обычно требуют
дорогостоящего, непрерывного и пожизненного
лечения. Большинство орфанных заболеваний
диагностируют в раннем возрасте.
В Украине утверждено 275 нозологий
орфанных заболеваний. Из-за дефицита
бюджета охватить всех государство не
может, на сегодня финансируется закупка
препаратов и медизделий по 16 направлениям
(муковисцидоз, первичные иммунодефициты,
болезнь Гоше, болезнь Помпе, фенилкетонурия,
мукополисахаридоз, легочная артериальная
гипертензия, буллезный эпидермолиз и другие).
Весомая часть обращений к омбудсмену (как
от граждан, так и от пациентских организаций)
касалась необеспечения прав больных редкими
заболеваниями. К уполномоченному обратилась
также общественная организация «Орфанные
заболевания Украины» по вопросу дефицита
финансирования этой категории больных на
2018 год.
«Хотя при составлении бюджетного запроса
Минздравом была учтена дополнительная
потребность на лечение редких заболеваний
на сумму 987,8 млнгрн, но Законом Украины
«О государственном бюджете на 2018 год»
дополнительных средств для лечения орфанных
заболеваний не было предусмотрено»,–
констатируется в отчете.
Минздрав отчитался, что в бюджете на
2019 год впервые выделены средства для
взрослых с ювенильным ревматоидным
артритом и первичными иммунодефицитами.
Ранее пациенты с этими диагнозами
обеспечивались лечением только до 18 лет.
Чиновники также пообещали, что с этого года
пациенты с фенилкетонурией (дети до трех
лет), идиопатической семейной дистонией
и мукополисахаридозом будут обеспечены
необходимым лечением на 100 % от
потребности, которую декларировали регионы.
К сожалению, фактические потребности
для этой категории пациентов посчитать не
так и просто, ведь Минздрав не создал реестр
орфанных больных: «Уполномоченным
неоднократно акцентировалось внимание
Минздрава на то, что министерство не

обеспечило выполнение требований основ
законодательства Украины о здравоохранении
в части создания и ведения государственного
реестра граждан, страдающих редкими
(орфанными) заболеваниями, что затрудняет
определение фактической потребности в
лекарственных средствах и продуктах для
специального питания».
Еще один вопиющий момент: «По данным
Минздрава, за средства государственного
бюджета были закуплены эндопротезы
в количестве 1167 единиц на сумму
31 млн 428,8 тыс. грн. Но по итогам
2018 года распределение эндопротезов в
регионы не осуществлялось. Таким образом,
задержка поставки эндопротезов составляет
более года».
Не совсем доступные лекарства
Выявлены факты нарушения обеспечения
населения лекарственными средствами по
программе «Доступные лекарства». Например,
«по результатам мониторинга в г. Чернигове
выявлена недостаточность финансирования на
50% программы «Доступные лекарства», что
привело к ограничению обеспечения граждан
лекарственными средствами за счет средств
государственного бюджета».
Здоровье в местах несвободы
Во время мониторинговых визитов в
учреждения по оказанию психиатрической
помощи Минздрава выявлен ряд типичных
нарушений прав и свобод человека, которые
могут квалифицироваться как пытки, жестокое
или унижающее достоинство обращение или
наказание.
«В ряде учреждений установлены жесткие
ограничения по пребыванию пациентов в
тех или иных помещениях, в частности,
исключительно в сидячем состоянии в течение
многих часов, без прогулок, ограничения в
посещении комнат санитарного назначения,
отсутствие дверей между помещениями,
в том числе санитарного назначения,
общение по телефону разрешается только в
присутствии персонала. <...> Зафиксировано
нарушение права пациентов на медицинскую
помощь, в том числе стандартов применения
физического ограничения (допускаются
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случаи привязывания подопечных веревками,
удержание пациентов другими пациентами, в
том числе разного пола), нарушение права на
приватность во время осмотров и медицинских
процедур», – говорится в отчете.
В течение 2018 года мониторинговыми
визитами были охвачены все СИЗО и управления
исполнения наказаний (УИН) с функциями
СИЗО: «Нередки случаи непредоставления
заключенным индивидуальных спальных мест,
в связи с чем заключенные вынуждены спать
по очереди, большинство посещенных камер
переполнены (в помещении, рассчитанном в
соответствии с нормативами, определенными
Законом Украины «О предварительном
заключении», на двоих, содержатся шестеро
и более), в результате чего нарушается
определенная законодательством норма
площади на одного заключенного, а также
нарушается право последних на восьмичасовой
сон в ночное время».
Во время мониторинга исправительных
колоний выявлены грубые нарушения прав и
свобод заключенных на медицинскую помощь,
критической является неукомплектованность
должностей врачей в медицинских частях
учреждений.
Особое беспокойство во время проведения
мониторинговых визитов вызвало состояние
противоэпидемиче ской
и
лечебнодиагностической работы в случаях заболевания
туберкулезом. Содержание лиц, больных
открытой формой туберкулеза, в инфекционных
изоляторах медицинских частей следственных
изоляторов противоречит требованиям
Закона Украины «О противодействии
заболеванию туберкулезом», которым
определено, что больным открытой формой
туберкулеза обеспечивается госпитализация в
противотуберкулезные учреждения:
«Показателен пример туберкулезного
изолятора
стационарного
отделения
медицинской части №3 филиала ГУ «ЦЗО
ГКИС Украины» в Днепропетровской области,
где содержались больные открытой формой
туберкулеза в ненадлежащих антисанитарных
условиях (в камерах отсутствует вентиляция,
недостаточно естественного освещения,
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нехватка койко-мест), заключенные, больные
разными формами туберкулеза, не обследовались
и не получали противотуберкулезного
лечения более двух месяцев, при наличии
противотуберкулезных лекарств, часть из
которых из-за их неиспользования была
просрочена. По результатам указанных выше
визитов и направленных актов реагирования
больные осужденные были направлены в
специализированные медицинские учреждения
и надлежащим образом обустроенные
помещения».
Напомним, что ежедневно от туберкулеза
в Украине умирает около 10 человек. Наша
страна занимает второе место в мире по
распространенности туберкулеза с широкой
лекарственной устойчивостью, а также входит
в пятерку стран с наивысшим показателем
мультирезистентного туберкулеза (форма
заболевания, трудно поддающаяся лечению,
терапия длительная и затратная).
Растет заболеваемость среди детей
(0–17 лет): в 2018 году этот показатель вырос
на 2,9% по сравнению с 2014 -м (788 и 770 в
абсолютных числах соответственно). Ситуация
еще более плачевна, ведь реальный показатель
заболеваемости туберкулезом среди детей в
Украине в 4,5 раза превышает официальные
цифры (согласно данным ВОЗ). В отсутствие
взвешенной стратегии борьбы с туберкулезом,
дефицитом финансирования и хаотичным
закрытием противотуберкулезных диспансеров
на улучшение вряд ли стоит уповать (https://
racurs.ua/2310-za-kulisami-medicinskoyreformy.html). – 2019. – 27.03).
***
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Уголовного
кодекса
и
Уголовного
процессуального кодекса Украины.
Ст. 78 Уголовного кодекса Украины
предусматривает возможность освобождения
осужденного от наказания или дальнейшего
его отбывания на условиях помилования.
Помилование, в отличие от амнистии,
осуществляется Президентом Украины в
отношении индивидуально определенного
лица. При этом актом о помиловании может
быть осуществлена замена осужденному
назначенного судом наказания в виде
пожизненного лишения свободы на лишение
свободы на срок не менее двадцати пяти лет.
Законодательство не устанавливает круг лиц,
которые могу быть помилованы, фактически
помилование может быть применено к любому
осужденному при соблюдении ряда условий,
что только подчеркивает характер помилования
как универсального морально-правового
института в отношении всех осужденных.
Примечательно, что процедура помилования
не урегулирована на законодательном уровне:
есть лишь соответствующие упоминания в
статьях Уголовного кодекса и Уголовного
процессуального кодекса Украины, тогда как
подзаконным нормативно-правовым актом, а
именно Положением о порядке осуществления
помилования, утвержденным Указом
Президента Украины №223/2015 от 21 апреля
2015 года, детализованы основания и порядок
помилования осужденных. В частности,
предусмотрено, что помилование осужденных
осуществляется в виде:
замены пожизненного лишения свободы на
лишение свободы на срок не менее двадцати
пяти лет;
полного или частичного освобождения от
основного и дополнительного наказаний.
Однако есть ряд условий: если для
большинства осужденных ходатайство о
помиловании может быть подано после
вступления приговора в законную силу, то
для осужденных пожизненно ходатайство
о помиловании может быть подано после
отбывания не менее двадцати лет назначенного
наказания. А лица, осужденные за совершение
коррупционных преступлений, могут быть

освобождены от отбывания наказания в порядке
помилования после фактического отбытия ими
не менее двух третей срока наказания.
Но далее законодательство связывает
возможность помилования лиц, осужденных
за тяжкие или особо тяжкие преступления,
или которые имеют две и больше судимостей
за совершение умышленных преступлений или
отбыли незначительную часть назначенного
им срока наказания, с такими оценочными
основаниями, как исключительность случая
и наличие чрезвычайных обстоятельств. При
этом Положение о помиловании не содержит
соответствующих разъяснений, в чем же
могут состоять эти исключительные случаи и
чрезвычайные обстоятельства, что допускает
различные трактовки. Например, именно на
этом основании Президент Украины помиловал
гражданина Ирана Али Джадуея, осужденного
в июне 2018 года к 11 годам тюрьмы за шпионаж
и обменянного на украинского моряка Андрея
Новичкова, обвиняемого в Иране в убийстве.
Европейский суд по правам человека уже
сформировал пул решений в отношении такой
категории, как помилование. Здесь следует
отметить, что ЕСПЧ с учетом многообразия
национального уголовного процессуального
законодательства рассматривает помилование
в рамках более широкого понятия сокращения
сроков уголовного наказания, которое может
быть реализовано и на условиях условнодосрочного освобождения, пересмотра
приговора и т.д.
В частности, в деле «Кафкарис против
Кипра» ЕСПЧ указал, что само по себе
назначение наказания в виде пожизненного
лишения свободы взрослому преступнику не
запрещено и не противоречит ст. 3 или любой
другой статье Конвенции, но назначение
несократимого пожизненного заключения
может вызвать вопрос по ст. 3 Конвенции
(запрет бесчеловечного или унижающего
достоинство обращения или наказания).
Анализ судебной практики Европейского
суда по этому вопросу свидетельствует,
что если национальное законодательство
предусматривает возможность пересмотра
пожизненного заключения с целью его
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смягчения, сокращения, прекращения
или условно-досрочного освобождения
заключенного, этого достаточно, чтобы
удовлетворить требованиям ст. 3. Например,
в ряде дел Суд постановил, что если содержание
под стражей является предметом пересмотра для
целей досрочного освобождения после отбытия
заключенным минимального срока, нельзя
сказать, что такие пожизненно заключенные
лишены всякой надежды на освобождение. Суд
постановил, что это верно даже при отсутствии
минимального срока безусловного лишения
свободы, и даже когда возможность условнодосрочного освобождения для заключенных,
отбывающих пожизненный срок, ограничена.
Отсюда следует, что пожизненное заключение
нельзя считать «несократимым» только из-за того,
что на практике оно может быть отбыто в полном
объеме. Для целей ст. 3 достаточно того факта, что
пожизненное заключение является сократимым
де-юре и де-факто.
В деле «Винтер и другие против Соединенного
Королевства» ЕСПЧ развивает эту позицию и
указывает, что пожизненно заключенный имеет
право знать в самом начале своего срока, что
он должен делать, чтобы была рассмотрена
возможность его освобождения, в том числе при
каких условиях пересмотр приговора состоится
или об этом может быть подано ходатайство.
Именно такие критерии должны быть четкими
и недвусмысленными, предусматривать
реалистичную перспективу освобождения
и учитывать обоснованность дальнейшего
заключения, степень исправления осужденного, а
потому простое достижение преклонного возраста
или освобождение в результате болезни не является
достаточной гарантией для осужденного.
Прецедентная практика ЕСПЧ уже не только
установила общие критерии для сокращения
срока приговора, но и дала оценку институту
помилования в Украине. В частности, в деле
«Петухов против Украины» (№2) Суд отметил,
что процедура рассмотрения ходатайств о
помиловании изложена в Положении о порядке
осуществления помилования, утвержденном
Указом Президента. Среди соображений,
которые должны быть приняты во внимание
при рассмотрении ходатайства о помиловании,
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в правилах упоминаются «серьезность
совершенного преступления, срок отбывания
наказания, характер осужденного, его или ее
поведение, наличие искреннего раскаяния,
компенсации или возмещения причиненного
ущерба, а также связанных с семьей и других
обстоятельств».
По мнению Суда, указанные соображения дают
некоторые ориентиры в отношении критериев и
условий пересмотра пожизненного заключения
и могут быть истолкованы как относящиеся к
законным основаниям для продолжающегося
заключения под стражу. Следует отметить, однако,
что эти соображения применимы в контексте
более широкого ограничения. А именно, в
Положении о процедуре помилования говорится,
что «лицам, осужденным за серьезные или особо
тяжкие преступления или имеющим две или
более судимости за совершение умышленных
преступлений, может быть предоставлено
помилование в исключительных случаях и при
чрезвычайных обстоятельствах». Неизвестно,
что подразумевается под «исключительными
случаями» и «чрезвычайными обстоятельствами»,
и нет никаких оснований предполагать, что
пенологические (прим.: пенология – наука о
наказаниях) основания для содержания кого-либо
в тюрьме имеют отношение к толкованию этих
понятий в правовых рамках в их нынешнем виде
в Украине.
Таким образом, ЕСПЧ в этом деле установил,
что осужденные, получившие пожизненное
заключение, с самого начала не знают, что
они должны делать, чтобы их обращение о
помиловании рассмотрели, и при каких условиях
это может произойти.
Но даже закрепление формальных критериев
не всегда гарантирует соблюдение высоких
конвенционных стандартов, ведь возможность
сокращения срока отбывания наказания должна
подтверждаться еще и эмпирически: помилование
не может быть исключительным явлением, а
должно представлять собой регулярную процедуру,
которая, к тому же, не должна основываться
исключительно на мотивах милосердия
(старость, болезнь осужденного т.д.). Критерием
для досрочного освобождения должно быть
наличие пенологических оснований, таких как
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исправление осужденного, нецелесообразность
его дальнейшего заключения, способность жить в
социуме и т.д.
ЕСПЧ также принял к сведению утверждение
правительства Украины о том, что по состоянию
на апрель 2016 года в Украине не было ни
одного пожизненно заключенного, имеющего
право на президентское помилование, учитывая,
что двадцатилетний период «ожидания»
должен был рассчитываться с 2000 года,
когда было введено пожизненное заключение
в Украине, и следовательно, истекает в
2020 году. Согласно информации, к июню 2016
года более семидесяти пожизненно заключенных
уже отбыли минимум 20 лет, и сорок из них
потребовали президентского помилования, но их
ходатайства были отклонены.
На этом фоне Европейский суд склонен
согласиться с доводом заявителя о том, что расчет
двадцатипятилетнего тюремного заключения,
заменяющего пожизненное заключение в
результате президентского помилования, также
может быть открыт для разных толкований.
Заявитель представил четыре возможных
сценария. Один из них – то, что минимальный срок
тюремного заключения в случае предоставления
президентского помилования составляет тридцать
восемь лет и девять месяцев, – согласуется с
толкованием данного правового положения
авторами Научно-практического комментария
Уголовно-исполнительного кодекса Украины
(пожизненное заключение не просто заменяется
25-летним сроком, а данный 25-летний срок
прибавляется к 20-летнему сроку, необходимому
для помилования). Как известно из открытых
источников, единственный пожизненно
заключенный, чья просьба о помиловании
Президента была успешной, отбыл двадцать лет и
два месяца своего наказания.
В то же время, процедура помилования
в Украине не требует, чтобы Комиссия
по помилованию и Президент указывали
мотивированные причины в своих решениях
относительно просьб о помиловании. В своем
прецедентном праве ЕСПЧ уже указывал,
что прозрачность пересмотра приговоров о
пожизненном заключении может быть обеспечена
с помощью других средств, таких как, например,

требование учитывать соответствующее
прецедентное право международных судов и
других органов, занимающихся толкованием и
применением действующих международных
прав человека в отношении данного государства,
а также регулярно публиковать отчеты, подробно
излагающие результаты рассмотрения ходатайств
о помиловании.
В Украине такая информация не публикуется,
за исключением общего описания критериев,
имеющих отношение к рассмотрению ходатайств
о помиловании, что не дает возможности
продемонстрировать, как эти критерии
применяются на практике Президентом
Украины. Единственный раз, когда органы
помилования информировали общественность
о своей деятельности, был брифинг для СМИ,
проведенный главой департамента помилования
6 июля 2016 года. Однако это было единичное
событие, ограниченное обменом некоторыми
статистическими данными.
Отсутствие обязанности Президента
Украины и компетентных органов мотивировать
решения по ходатайствам о помиловании
усугубляется отсутствием какого-либо судебного
пересмотра этих решений. В таких условиях
право на пересмотр пожизненного приговора в
порядке президентского помилования не может
рассматриваться как обеспеченное достаточными
процессуальными гарантиями (https://sud.ua/
ru/news/blog/137914-protsedura-pomilovaniya-vukraine-chto-s-ney-ne-tak). – 2019. – 25.03).
***
Блог на сайті «Судебно–юридическая газета»
Про автора: Іван Домбровський, суддя
Конституційного Суду України у відставці
Атака на Конституційний Суд України?
Хто винен в проблемах органу конституційної
юрисдикції.
Кілька днів тому в ЗМІ з’явилося повідомлення
про заяву трьох суддів Конституційного
Суду України (далі – Суд) від 13 березня
2019 року, адресовану і передану суддям
цього Суду. Надалі з мотиву толерантності не
буду зазначати прізвища цих та інших суддів.
Здавалося б, нічого надзвичайного не відбулося
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– внутрішньосудові проблеми, які підлягають
вирішенню суддями діючого складу Суду. Але
наступні події свідчать про інше. За чийогось
сприяння текст нібито внутрішньосудового
документа з’являється у засобах масової
інформації, а потім з один із зазначених суддів
дає інтерв’ю «Дзеркалу тижня» (23.03.2019,
ZN №1236 за 23–29 березня). Що ж, джина з
пляшки випустили.
Зазначені обставини дають право мені, як і
будь-якому іншому пересічному громадянину,
взяти участь у публічному обговоренні
порушених питань. Як голова Суду в
2006–2007 роках, суддя цього Суду в 2006–
2010 роках, суддя у відставці на даний час,
вважаю, що не тільки вправі, а й зобов’язаний
висловити свою позицію з оприлюднених
питань, враховуючи при цьому свою
зацікавленість тільки в інтересах підтримки
позитивного іміджу Суду як конституційного
органу, зобов’язаного захищати Конституцію
України, а в такий спосіб і права та свободи
людини. Маючи досвід практичної роботи на
посаді голови та судді Суду, сподіваюсь на
своє об’єктивне сприйняття та оцінку окремих
питань, які стали предметом дискусії.
Я не є ні прокурором, ні адвокатом жодної зі
сторін конфлікту, але візьму на себе сміливість
виступити на захист Суду. Ще раз кажу: я не
збираюсь виправдовувати чи обвинувачувати
попередні чи нинішній склади Суду з точки
зору їх діяльності.
Отже, про що йдеться. Троє суддів Суду
розіслали своїм колегам листа, в якому (як
вбачається з інформації у ЗМІ):
«вважають, що «подальше перебування
Станіслава Шевчука на посаді голови
Конституційного Суду призведе до повного
розвалу Суду та руйнації конституційного
правосуддя»;
Автори приводять конкретні звинувачення
голові, окремі з яких можуть кваліфікуватися
навіть як кримінальні правопорушення.
Чи вчиняв ці проступки голова Суду, не є
предметом мого дослідження. У цьому повинні
розібратися самі судді Суду, а з окремих питань
– правоохоронні органи. Мене цікавить інше –
звинувачення на адресу самого Суду. Але хто ж
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є Суд, а, відповідно, хто винен у його «гріхах»?
Напевне, всім зрозуміло, що Суд – це 18 його
суддів, у тому числі і автори звернення.
То в чому ж автори звинувачують себе та
інших 15 суддів Суду? Виходячи з доступних
мені джерел інформації, Суд як колегіальний
орган звинувачується в:
неприпустимій політизації в своїй
діяльності;
«почав активно перетворюватися на
інструмент для задоволення політичних та
комерційно-бізнесових інтересів»;
«не ухвалив жодного рішення у справах за
конституційними скаргами»;
«є глибока та системна інституційна криза,
у якій перебуває Суд»;
«в колективі атмосфера суцільної недовіри
та конфліктності, що унеможливлює
конструктивну і продуктивну діяльність Суду»;
«є кілька суддів, які «гріються» біля
Шевчука» (голова Суду – І.Д.);
«для президентів Конституційний Суд
перетворився на дуже зручний інструмент
вирішення політичних проблем»;
«розгляд окремих справ затягується (інколи
на роки)»;
«введення інституту конституційної
скарги фактично розширює такі можливості
(«вирішення питань» – І. Д.). Конституційна
скарга в тому вигляді, в якому вона введена
у нас, – специфічний правовий винахід. По
великому рахунку, це не конституційна скарга,
а спосіб фактичного перегляду чи впливу на
рішення Верховного Суду і апеляційних судів
у таких справах, в яких не передбачена касація.
А ще – можливість вирішити свої справи
не у Верховному чи апеляційних судах, а в
Конституційному»;
«діюча редакція закону «Про Конституційний
Суд України» остаточно заплутала ситуацію з
формуванням Конституційного Суду і, по суті,
знищила систему належної організації його роботи»;
«рішення КСУ про так званих «тушок» у
свій час фактично завалило конституційний
порядок і Конституцію. Конституційний суд
зіграв роль політичного триггера».
Як бачите, спектр звинувачень досить
широкий у часі, особах та предметі. Можливо,
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це правдиві факти, і докази їх є у авторів
звернення. Можливо, це судження авторів,
можливо, щось інше. Але навіть просте читання
(не поглиблене, вдумливе ознайомлення)
зазначених вище цитат дає підстави зрозуміти,
що не голова, а весь Суд, всі (або більшість)
його суддів причетні до того, що в Суді склалася
така трагічна ситуація.
Однак подивимося на це професійно та
об’єктивно.
Авторам звернення точно відомо, що Суд
приймає рішення колегіально. За ухвалення
рішення Великої Палати потрібне голосування
щонайменше 10 суддів (ст. 66 Закону України
«Про Конституційний Суд України», далі –
Закон), Сенату – більшості суддів, які беруть
участь у його засіданні. При цьому слід
зазначити, що засідання Сенату є повноважним,
якщо на ньому присутні щонайменше
шість суддів (ст. 67 Закону). Таким чином,
для ухвалення рішення по конституційній
скарзі судді-доповідачу за участю колег слід
підготувати проект рішення і на засіданні
Сенату набрати всього 4 чи більше голосів
суддів «за». Виникає запитання до авторів
звернення: хто (чи що) винен, що з вересня
2016 року не прийнято жодного рішення за
конституційними скаргами? Це ж стосується
і справ інших категорій. А їх вини в цьому
немає? Невже виправданням цього може бути
недосконалий закон «Про Конституційний Суд
України»?
Про політизацію Суду
Незрозуміло, чому в політизації
звинувачують Суд. У згаданому інтерв’ю
І. С. сам повідомляє про те, від яких політичних
сил він та інші колеги були призначені до Суду.
То може, заполітизований не весь Суд, а окремі
його члени, які до цього часу не забули, які
політичних сили їх призначили і що це означає?
У крайньому випадку, нечесно і непорядно
звинувачувати інших колег у заполітизованості,
якщо ти призначений від політичної сили.
Та навіть при призначенні за політичною
мотивацією з моменту прийняття присяги така
мотивація для судді має припинитися.
Суспільство вправі вимагати від Суду
належної ефективної діяльності. Водночас такі

розбірки не користь принесуть суспільству і
самому Суду, а навпаки – шкоду. Невже хтось
повірить, що зміна особи на посаді голови
Суду може істотно вплинути на ефективність
та дієвість його роботи? На мій погляд, досягти
цього можна тільки за умови дотримання кожним
із суддів вимог складеної присяги, в якій кожен
присягав бути незалежним, чесним і сумлінним
при виконанні високих обов’язків судді
Конституційного Суду України, забезпечувати
верховенство Конституції України, захищати
конституційний лад держави, утверджувати
права та свободи людини.
Не хочеться вірити, що те, що відбувається
– це атака на Конституційний Суд. Сподіваюсь,
що це непорозуміння.
Чи потрібно виносити сміття з хати? Так,
потрібно, інакше хата перетвориться на
смітник. Але його не слід викидати на подвір’ї
чи на вулиці, інакше вони перетворяться на
смітник. Сміття в селі колись закопували
глибоко в землю. Тож колеги, зберіть усе сміття,
яке ви самі накопичили в Суді, і глибоко його
закопайте, після чого приступайте до роботи, а
її непочатий край.
Успіхів вам!
З повагою І. Домбровський(https://sud.ua/ru/
news/blog/138389-ataka-na-konstitutsiyniy-sudukrayini). - 2019. – 27.03).
***
Блог на сайті «Українська правда»
Про автора: Джудіт Гоф, Посол Великої
Британії в Україні
Розмінування, що рятує людські життя,
на межі зриву
За п’ять років конфлікту на сході Україна
стала однією з найбільш замінованих країн у
світі. Як часто буває в таких ситуаціях, цивільне
населення найбільше потерпає від боєприпасів,
мін і саморобних вибухових пристроїв.
Кількість людських жертв жахає. Починаючи
з 2014 року, організація «Halo Trust» зафіксувала
понад 1,9 тис. нещасних випадків, пов’язаних
із мінами та іншими вибухонебезпечними
рештками війни. Це стосується як дорослих,
так і дітей. У вересні минулого року внаслідок
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підриву на міні в східній Україні загинули троє
школярів і ще один підліток зазнав поранень.
Оскільки я колись працювала в цій сфері,
мені хотілося допомогти зменшити ризики
від зброї такого типу в Україні. Саме тому
я особисто переконувала британський уряд
профінансувати «Halo Trust» – всесвітньо відому
шотландську організацію з гуманітарного
розмінування, яка стала відомою співпрацею
з принцесою Діаною та безцінним досвідом і
знаннями.
Я пишаюся тим, що завдяки нашому
рішенню Велика Британія стала одним із
найбільших донорів у сфері гуманітарного
розмінування в Україні та що в «Halo
Trust» зараз працює понад 360 українців.
Із 2016 року розмінувальники «Halo Trust»
очистили від мін і боєприпасів землі загальною
площею 2,5 млн м2, тим самим допомагаючи
місцевим громадам відновити нормальне
життя. Тільки за останній рік спеціалісти
організації провели 212 навчальних занять
з мінної небезпеки, охопивши понад
9,5 тис. людей у районах, вражених мінами.
Велика Британія не єдина країна, що
бере участь в гуманітарному розмінуванні в
Україні. Ми працюємо спільно з міжнародними
партнерами, включно із США, Канадою,
Німеччиною та ООН.
Проте вся ця робота зараз під загрозою
зриву, якщо Верховна Рада оперативно не
прийме невеликі поправки в новий закон
про розмінування. Наприкінці минулого
року міжнародне співтовариство привітало
ухвалення цього закону, але також висловило
стурбованість з приводу того, що закон
виключає можливість прямого донорського
фінансування наших виконавців. Зокрема, це
означає, що тепер наші гроші повинні йти прямо
в держбюджет, і ми втратимо контроль та нагляд
над тим, як витрачаються кошти британських
платників податків. Ми завжди чітко заявляли,
що це для нас «червона лінія», адже як донори
ми просто не можемо перераховувати гроші
напряму до держбюджету в будь-якій країні, де
ми працюємо.
В останні місяці посли головних країндонорів просили внести поправки до закону,
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щоб ми могли продовжити важливу гуманітарну
роботу. Ми зверталися до народних депутатів з
проханням прийняти зміну, яка, на наш погляд,
допоможе врятувати життя українців. Але поки
наші зусилля марні. Сполучене Королівство
готове підтримати розвиток головних
гуманітарних організацій з розмінування,
відповідно до цього закону, але тільки за умови
прямого донорського фінансування операторів
протимінної діяльності. Спроби прийняти
поправки вже вкотре провалюються без
чіткого пояснення. Тож можна тільки робити
припущення, чому.
Річ у тому, що якщо нам не вдасться
переконати внести правки в цей закон протягом
наступних тижнів, донори будуть змушені
прийняти жорсткі рішення. Я зіткнуся з
необхідністю припинити нашу гуманітарну
роботу, мета якої – рятувати людські життя.
Чимало українців втратять роботу, а це
переважно люди з громад, які живуть в умовах
постійної небезпеки від нездетонованих мін і
боєприпасів. Але якщо поправку буде прийнято,
нам не доведеться цього робити.
Сподіваюся, що народні депутати зможуть
підтримати нашу життєво важливу діяльність
з гуманітарного розмінування, яка допомагає
українцям отримати знання й навички, необхідні
при вирішенні проблеми, яка, на жаль, ще довго
залишатиметься нагальною (https://blogs.pravda.com.
ua/authors/gough/5c9224218357a/). – 2019. – 20.03).
***
Блог на сайті «LB.ua»
Про автора: Олена Кравченко, виконавчий
директор Міжнародної благодійної організації
«Екологія-Право-Людина», менеджер групи
«РПР-довкілля»
5 пріоритетів для реформи сфери
управління відходами
Місяць тому Кабінет міністрів України
затвердив Національний план управління
відходами до 2030 року. Документ, безперечно,
потрібний та довгоочікуваний. Він передбачає
низку заходів, які мають на меті системно
вирішити проблему поводження з відходами в
Україні.
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Згідно з Планом незабаром має бути
розроблено й ухвалено цілий пакет документів,
зокрема, про:
- захоронення відходів, встановлення
механізму фінансових гарантій, що надаються
операторами полігонів різних категорій,
запровадження та використання економічних
інструментів для стимулювання створення
об’єктів інфраструктури з оброблення
відходів, управління відходами видобувної
промисловості тощо - у річний строк після
прийняття закону про управління відходами
та утворення центрального органу виконавчої
влади з питань управління відходами;
- небезпечні відходи, відпрацьовані
нафтопродукти, відходи упаковки, відходи
електричного та електронного обладнання,
батарейки, батареї і акумулятори - у
шестимісячний строк після прийняття закону
про управління відходами та утворення
центрального органу виконавчої влади з питань
управління відходами.
План суперечить Стратегії?
Однак експерти звертаються увагу на той
факт, що Національний план управління
відходами до 2030 року суперечить
Національній стратегії управління відходами
до 2030 року.
Згідно зі строками, які прописані в Стратегії,
на першому етапі її реалізації (упродовж
2017-2018 років) передбачалося розробка
законопроектів:
- про відходи та вторинні ресурси;
- про захоронення відходів;
- про управління відходами видобувної
промисловості;
- про побутові відходи;
- про відходи упаковки; про відпрацьовані
нафтопродукти;
- про зняті з експлуатації транспортні засоби;
- про батарейки, батареї та акумулятори;
- про відходи електронного та електричного
обладнання та інших.
Однак Міністерство екології та природних
ресурсів України за цей час напрацювало
лише проект Закону України «Про управління
відходами». Більше того, цей документ,
запропонованій для громадського обговорення

законопроект, як видно не повною мірою
узгоджується з Рамковою директивою
про відходи 2008/98/ЄС від 19 листопада
2008 року. Законопроект не підтримує ні
значна частина громадськості, ні українські,
та іноземні експерти. Причина проста: він не
встановлює чітких механізмів реалізації прав
та обов’язків учасників суспільних відносин.
Натомість він переважно зосереджений на
дозвільно-ліцензійній системі та планам
управління відходами. Тому проект потрібно
доопрацьовувати!
Якщо аналізувати Національний план й
порівнювати його зі Стратегією, то очевидним є
відтермінування на більш пізні строки розробка
та ухвалення законопроектів. Це все затягнеться
на роки, якщо враховувати факт відсутності у
ВР зареєстрованого проекту про управління
відходами. Можна передбачити, що інші
законопроекти будуть подані до парламенту
не раніше 3 років від сьогоднішнього дня й
процедура прийняття забере ще 1- 2 роки.
Чи можна тривалий час залишати цю сферу
без реформ? Ні!
Що буде з регіональними планами
управління відходами?
Абсолютно неправильною є позиція
щодо невключення розділу про управління
побутовими відходами в рамковий закон про
управління відходами. Адже неврегульованість
протягом значного періоду цього питання
законсервує проблему та не призведе до
припливу інвестицій добросовісних суб’єктів
господарювання. Також не відбудеться
розвиток об’єктів інфраструктури з оброблення
відходів, не підвищиться рівень повторного
використання та рециклінгу побутових
відходів. Навпаки, існування прогалини в таких
відносинах спричинить безлад та бездіяльність.
Викликає подив той факт, що без
законодавчого врегулювання та реформування
сфери управління побутовими відходами,
планується розроблення регіональних планів
управління відходами, оскільки значна частина
таких планів стосуватиметься саме цього виду
відходів.
Відсутність законодавчого врегулювання
цієї сфери, визначення відповідальних осіб,
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механізмів взаємодії між учасниками відносин
у сфері управління відходами, відсутність
відповідальності за порушення законодавства
у сфері побутових відходів призведе до
неналежного розроблення та у підсумку – до
невиконання таких планів.
Альтернатива зволіканню
Експерти-учасники групи РПР-довкілля
заперечують щодо відтермінування строків
підготовки й внесення законопроектів про
відходи електричного та електронного
обладнання та про батарейки, батареї і
акумулятори. Ці законопроекти вже розроблені
згідно з європейським проектом Twinning
«Впровадження системи управління відходами
електричного та електронного обладнання
в Україні» за участі ЕПЛ і зволікати з їхнім
розглядом та прийняттям немає сенсу.
Законопроекти сферою свого регулювання
не суперечать рамковому закону про
управління відходами, втім потребуватимуть
доопрацювання на основі доопрацьованого
рамкового проекту закону про управління
відходами.
Важливим кроком у реформування сфери
управління відходами є запровадження
розширеної відповідальності виробника щодо
відходів упаковки. Такий законопроект має
базуватися на положеннях Директиви 94/62/
ЄС від 20 грудня 1994 року про упаковку та
відходи упаковки.
Реалізація такого підходу призведе до
зменшення фінансового навантаження на
органи місцевого самоврядування та фінансово
незахищених верств населення, натомість
забезпечить соціальну справедливість та
впровадить принцип «забруднювач платить».
Оскільки ціна оброблення відходів упаковки,
електронного та електричного обладнання,
відпрацьованих батарейок, батарей та
акумуляторів включатиметься у вартість такої
продукції, тож оплачувати оброблення таких
відходів будуть лише споживачі продукції, а
не всі громадяни порівну.
Прийняття пакету законопроектів визначить
цільові показники з відновлення відходів
від відповідної продукції, а у подальшому
дозволить належним чином управляти усіма
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потоками відходів. Насамперед йдеться про
такі потоки: відходи упаковки, електричного
та електронного обладнання, батарейок та
акумуляторів. Вони є кількісними та мають
бути відображені в регіональних планах
управління відходами, а за відсутності
відповідного законодавства, за ці потоки
відходів мають платити споживачі послуг з
вивезення відходів.
Неприйняття протягом тривалого часу
законопроектів, які забезпечать введення
фінансових механізмів щодо окремих потоків
управління відходами, не запровадження
принципу «забруднювач платить» призведе до
того, що пропонуватимуться інші, не зовсім
європейські фінансові механізми, такі як
«зелений тариф» на спалення відходів тощо.
5 першочергових кроків
Для реформування сфери управління
відходами, на погляд експертів групи
«Охорона довкілля» Реанімаційного Пакету
Реформ, насамперед потрібно визначитися зі
строками та першочерговими пріоритетами.
Ми закликаємо Мінприроди й Мінрегіон:
- доопрацювати законопроект про
управління відходами, із врахуванням
положень Директиви ЄС про відходи, із
урахуванням пропозиції громадськості та
експертного середовища та подати його до
Верховної Ради України;
- у найкоротший термін забезпечити
законодавче регулювання питань пов’язаних з
управлінням побутовими відходами відповідно
до нових підходів, які запроваджуватимуться
рамковим законом про управління відходами;
- доопрацювати та подати до Верховної
Ради України законопроекти про відходи
електричного та електронного обладнання,
про батарейки, батареї і акумулятори за умови
його узгодження із рамковим законом про
управління відходами;
- прискорити розробку та оприлюднення
для громадського обговорення інших
законопроектів в сфері відходів, що передбачені
Стратегією управління відходами, а також
необхідних підзаконних актів (https://lb.ua/
blog/olena_kravchenko/422851_5_prioritetiv_
reformi_sferi.html). – 2019. – 25.03).
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***
Блог на сайті «LB.ua»
Про автора: Володимир Бєлий, заступник
директора з навчально-виховної роботи
Херсонського фізико-технічного ліцею при
ХНТУ та ДНУ
Ознаки консервування недодемократії у
проекті закону «Про повну загальну середню
освіту»
«Є така приказка, що зірки розумних ведуть, а
дурних волочать. Якщо вистачить розуму, то наші
політики все одно вестимуть нас у європейському
напрямку. А якщо вони будуть впиратися, нас
будуть волокти» - Олег Покальчук.
Як є?
Нам, українським освітянам, як вихідцям
російсько-совєцької імперії історично не
повезло з тим, що лише поодиноким з нас
випало попрацювати в умовах звичної для
сотень мільйонів вчителів світу західної
демократії.
Зрозуміло, що у порівняльному плані ще
більше не повезло українським школярам від
того, що більшість їхніх вчителів не знали і
досі не знають іншої ніж авторитарна моделі
освітньої діяльності.
Як може бути?
На хвилі очікувань змін демократичного
спрямування от-от з’явиться документ, який їм
може посприяти. А може й не зможе.
Виходячи з фрагментарного аналізу тексту
проекту нового закону «Про повну загальну
середню освіту», який передано на розгляд
депутатами Верховної ради, складно за всього
бажання лишатися оптимістом не побачити
гарантованого консервування пануючої у нас
недодемократії в організації освітньої справи.
Ось, дивіться.
У переліку суб’єктів, котрі мають отримати
повноваження на управління діяльністю
закладу окрім директора вказується також
педагогічна рада, рішення котрої щодо певного
переліку питань життєдіяльності закладу
віднині начебто не лишатимуться лише
дорадчими. Наприклад це прописано ось так:
1. Педагогічна рада є основним постійно
діючим колегіальним органом управління

закладу загальної середньої освіти
(структурного підрозділу закладу професійної
(професійно-технічної), фахової передвищої,
вищої освіти (у разі його створення).
2. Рішення педагогічної ради, прийняті в
межах її повноважень, вводяться в дію наказами
керівника закладу освіти та є обов’язковими до
виконання всіма учасниками освітнього процесу
у закладі освіти (зі ст.. 40 - Педагогічна рада).
Зрозуміло, що слова «… є обов’язковими
до виконання всіма учасниками освітнього
процесу у закладі освіти) включають і самого
керівника.
Тут точно зроблено законодавчий крок до
того, щоб у нашій системі освіти запрацювали
дійсно демократичні (колегіальні), а не лише
авторитарні механізми.
І ці наміри є більш ніж розумними, адже
рішення прийняте у ході колегіальної його
підготовки завжди знайде у рази більше
зацікавлених в успіху виконавців ніж у
випадках, коли діють одноосібні накази. Все
тому, що освітня сфера суспільної (не мова
про приватні заклади) діяльності за кошти
платників податків не є аналогом армійськосилової структури.
У чому підступ?
Він у тім, що відносно усталеної звички
більшості наших керівників (недавній приклад
КМУ тому свідчення) вибірково ставитися до
колегіальних рішень, зокрема педагогічної
ради, на власний одноосібний розсуд не
передбачаються конкретні вагомі запобіжники.
Звісно, що мова не про загальні фрази на
кшталт «…має бути», «… як правило складає»,
«… не може бути більше ніж…» чи «…
обов’язкові до виконання», а про чіткі та
неухильно діючі засоби з боку виконавчих
державних служб щодо випадків ігнорування
чи порушення керівником закладу конкретних
положень закону (!!!) України.
Мова про потенціал закону враховувати
те, що народ означає як «Риба гниє з голови»,
а основи менеджменту як «Не може в
інтегральному підсумку система давати кращі
результати ніж той порядок/безпорядок, який
закладає її реально діюча, а не декларативно
очікувана, нормативно-правова база».
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У нашому локальному «пункті» щодо
педагогічної ради як колегіального органу
управління ріже око наступна «декоративну»
деталь від «диявола», котра лише створює
враження наявності дієвого правового
потенціалу: « … підставами для дострокового
звільнення керівника закладу загальної
середньої освіти, які повинні бути передбачені
у трудовому договорі, є:
- порушення вимог цього Закону щодо мови
освітнього процесу;
- порушення вимог статей 30 і 31 Закону
України “Про освіту”;
- порушення прав учнів чи працівників,
що встановлено рішенням суду, яке набрало
законної сили;
- систематичне неналежне виконання інших
обов’язків керівника, визначених цим Законом;
- не усунення у визначений строк порушень
вимог законодавства, виявлених під час
інституційного аудиту чи позапланового заходу
державного нагляду (контролю)».
Ні стаття 30 (про батьків учнів), ні стаття
31 (про заклад загальної середньої освіти)
не містять бодай якихось чинників, котрі б
спонукали керівника «пригальмувати» та
задуматися перш ніж проігнорувати те рішення,
прийняте педагогічною радою закладу, на яке
лише вона має повноваження. Вже не кажучи
про дикість думки про колективний позов
педагогічної ради до суду на її голову, яким є
сам керівник.
Більше того, щоб примудритися щось
порушити у цих двох статтях (30 і 31) потрібно
взагалі бути «без даху» у голові.
І не мова про те, щоб обмежити керівника у
його можливостях задіяти весь свій потужний
організаційно-творчий потенціал, адже для
того залишається у сотні разів більше «поле»
ніж те, що виділяється під колегіальну форму
прийняття управлінських рішень. Та ще й
такого колегіального органу, який очолює сам
керівник.
І лишати шпарину, щоб керівник потім
«заднім числом» безкарно міг одноосібно
перекреслити вже колегіально прийняте
рішення – це точно не є ознакою помітної
державно-юридичної мудрості, що непідвладна
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розуму як автора цієї статті, так і сотень тисяч
рядових членів тисяч педагогічних рад країни.
У більш стратегічному плані мова про
наперед сформовані у «тілі» закону передумови
не лише до консервування стану недодемократії
освітньої системи, що родом з радянського
минулого, а й про «міну» щодо повноцінності
його майбутньої імплементації (https://
lb.ua/blog/volodymyr_biely/422945_oznaki_
konservuvannya.html). – 2019. – 26.03).
***
Юридический блог компании Jurimex
Про автора: Данил Гетманцев
Негласный общественный договор
Не знаю, как вы, но я очень часто
задумываюсь над тем, почему все попытки
побороть зарплаты в конвертах, а значит – и
во многом теневую экономику, предпринятые
властями разных цветов за последние лет
10–15, закончились провалом?
Почему разные вполне логичные на первый
взгляд идеи и новации – от огромных штрафов
за неоформление сотрудника до двукратного
уменьшения ЕСВ – привели разве что к пустому
пиару их инициаторов, вполне обоснованно
доказывающих необходимость введения той
или иной меры до принятия решения и еще
более убедительно объясняющих причины
ее провала теми или иными объективными
факторами? Притом, что выведение экономики
из тени стабильно пребывает в топ-5 задач
любой украинской власти.
Бесплодье умственного тупика, в котором
очевидно оказались и власть, и околоналоговые
эксперты в сфере противодействия зарплатам
в конвертах, порождает непреодолимую тоску
и безысходность. И, как их следствие, обилие
различных полуфантастических и откровенно
оккультных прожектов построения налогового
“города-сада”, предполагающих ликвидацию
всего – от Пенсионного фонда до ЕСВ, как
единственных непреодолимых препятствий
для произрастания новой, полностью белой
экономики. Хаос мыслей и отсутствие
очевидных решений создают впечатление, что
ответа нет в принципе. Его нет и не может быть
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в нашей отдельно забытой Богом стране, где
верхи так по-особенному не могут, а низы так
искренне не хотят…
Однако мы убеждены в том, что это
не совсем так. И выход есть. Хотя, да,
действительно, простой ответ на крайне
сложную проблему массового уклонения
от налогообложения отсутствует. Порой
удивляешься, насколько реальные правила,
действующие в обществе, могут отличаться
от номинальных, провозглашенных и даже
обеспеченных санкциями государством.
Огромная даже по украинским меркам
ответственность в виде штрафов, несколько
налоговых и неналоговых норм, прямо
запрещающих нелегальную выплату зарплат, а
также процедура приема на работу сотрудника
с предварительным уведомлением государства
о его приеме, – ничто не способно разорвать
сверхпрочный негласный общественный
договор. Это то согласие в обществе, которое и
является реальным регулятором общественных
отношений, отодвигающим на задний план
даже писаное право.
Согласие, достигнутое между всеми
заинтересованными сторонами:
(1) Наемными работниками, которые не хотят,
чтобы из их зарплаты удерживали НДФЛ и
непонятный им военный сбор. Они не понимают,
зачем они должны платить государству, и как оно
использует полученные деньги. Они убеждены в
том (и охотно верят любым, чаще достоверным
слухам), что их деньги разворовываются и не
идут на общее благо. Они не верят в пенсию,
но верят в то, что, не уплатив налоги, не только
оберегают свою семью от неоправданных трат,
но и выполняют крайне важную социальную
функцию – ограничивают разворовывание денег
из бюджета.
(2) Работодателями, которые не хотят
платить ЕСВ примерно по тем же причинам,
что и их сотрудники, дополнительно принимая
во внимание то, что их конкуренты (в том числе
и те, кто близок к власти) также платят зарплаты
в конвертах, получая очевидное преимущество
перед теми, кто чудом “вышел в белую”.
(3) Властью, которая, с одной стороны,
в обмен на свое бездействие получает

молчаливую индульгенцию от общества
на воровство, воспринимаемое последним
как само собой разумеющееся оправдание
налогового уклонения (см. п.1), а с другой –
на среднем уровне – неиссякаемый источник
дохода от ставшей “предпринимательской”
деятельности по проверкам предпринимателей,
прогнозируемо нарушающих закон.
Круг замкнулся. Все заинтересованные
субъекты нашли согласие в существующем
балансе интересов, которые, повторимся, не
в силах разорвать ни одна одноактовая, пусть
даже и очень радикальная, мера. Мы убеждены,
что дело именно в этом согласии, а не в
налоговой нагрузке на фонд оплаты труда либо
чрезмерной ставке НДФЛ, которая, к слову, у
нас даже по европейским меркам (т.е. даже без
учета США) весьма гуманная. Конечно, полная
отмена НДФЛ и ЕСВ возможно и приведет к
полной легализации зарплат, однако та ли это
цена, которое общество действительно должно
платить? Очевидно – нет!
Но что же делать? Как разорвать этот
порочный круг, обеспечивающий теплую,
понятную ванну для современного украинского
общества, но бесповоротно тянущий его назад,
в совок, лишающий его будущего? Как убедить
гражданина в том, что отчислять пятую часть
своих доходов за то, чтобы иметь нормальные
дороги, полицию, честные суды, качественное
образование, здравоохранение, – это выгодно и
справедливо?
Ведь если, по большому счету, мы спросим
себя – готовы ли мы платить? Убежден,
что большинство честно, сами перед собой
ответят: “Да, готов!” Готов, но (и здесь, как
водится, самое важное) – готов тогда, когда
буду иметь нормальные дороги, полицию,
честные суды, качественное образование,
здравоохранение, т.е. буду оплачивать то, что
уже предоставляется, уже есть.
Т.е. кто-то должен все это за тебя и за свой
счет сделать (желательно без промедлений),
а ты потом посмотришь, и, возможно… Но
так не бывает! Такого результата можно
достичь только эмигрируя, что многие уже
сделали. В ином случае процесс изменения
существующего формата, как и поддержания
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“согласия болота”, взаимен. Мы понимаем
это разумом: необходимы встречные шаги и
жертвы для того, чтобы ситуацию изменить,
но отвергаем это бытовым чутьем: а вдруг нас
обманут?!
И поэтому первый шаг должна сделать
власть. Во-первых, власть лучше организована
и мобильна, в ней (хочется верить)
преобладает разум над чувством (присущим
толпе). Во-вторых, власть в этом прямо
заинтересована. Хотелось бы нам этого или
нет, но власть всегда представляет интересы
сначала богатых, а уж потом бедных. Богатые
заинтересованы в том, чтобы уже сегодня их
капиталы перешли из неопределенного серого
статуса в белый. Теневая экономика генерирует
черные деньги. Белая – наоборот. Уже сейчас
в цивилизованном мире, в который глубоко
интегрирован украинский крупный капитал,
цена белых, легальных денег существенно
выше. Кроме того, еще совсем чуть-чуть – и
мы в принципе не сможем воспользоваться
“черными” деньгами на Западе. Они
обесценятся. Очевидно, что крупный бизнес
заинтересован в белизне нашей экономики.
Таким образом, порочный круг должна
разорвать новая власть. Без “обіцянок
і пробачень”. Собственным примером,
пожертвовав собственными выгодами
сегодняшнего стабильного баланса. Речь
идет в первую очередь о коррупционной
составляющей. Как бы неожиданно это ни
звучало, но решение проблемы зарплат в
конвертах лежит не столько в плоскости
правового регулирования и жестких санкций
к нарушителям, сколько в идеологии власть
имущих. “Не укради!” – не в виде лозунга, а в
виде реальных действий, в любых формах и под
любым предлогом – это тот неожиданный для
общества ход, который разорвет существующее
в обществе согласие. Не красть самому и не
давать красть другим – это само по себе не
сразу, но постепенно сделает уклонение от
уплаты налога аморальным, а с другой стороны,
требование платить все налоги со стороны
власти к обществу – обоснованным.
Конечно, это должна сделать новая власть.
Какого бы цвета она ни была. Очевидно, что
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доверие к власти уходящей уровня между
плинтусом и паркетом не даст возможности
разорвать порочный круг. Возможно, это звучит
наивно, и новая власть не сможет пройти
испытание златым тельцом. Однако другого
выхода из сложившегося тупика попросту
не существует! И нам либо удастся выйти
из существующего формата, либо мы, без
преувеличения, потеряем страну.
Дорабатываем институты
Да, самого по себе доброго намерения новой
власти, направленного на изменения идеологии
существующего общественного “договорняка”,
определенно недостаточно. Ведь всегда
останется проблема “безбилетчика”, т.е. той
части общества – как нанятых работников,
так и работодателей, которые, цепляясь за
старый формат, под уже известными лозунгами
защиты прав бизнеса отторгнут новые правила
игры. Поэтому здесь необходим комплекс
взаимосвязанных мероприятий, направленных
на построение качественных институтов,
которые не только позволят вывести хотя бы
часть теневой экономики на свет Божий, но и
обеспечить ее функционирование в легальном
поле в будущем. По нашему мнению, власть,
всерьез решившая побороть зарплаты в
конвертах и все из них проистекающее, должна
пойти на следующие, пусть не популярные
меры.
1. Амнистия капиталов. Всеобщая. Платная.
Максимально прозрачная. Распространяющаяся
на все формы капитала. С возвратом капитала
в Украину (на банковские счета). С полными
гарантиями освобождения от ответственности
за сокрытие легализованного в ходе амнистии
капитала.
2.
Присоединение
Украины
к
м н о го с т о р о н н и м
м е ж д у н а р од н ы м
соглашениям об автоматическом обмене
налоговой информацией, а также внедрение в
налоговое законодательство плана BEPS, по
крайней мере в объеме, уже предложенном
командой Минфина. Это позволит упредить
уклонение от налогообложения крупных
доходов с использованием низконалоговых
юрисдикций и поставит в равные условия
со всем остальным украинским обществом
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налогообложение крупного бизнеса. Это
справедливо и необходимо для достижения в
обществе нового согласия о неуклонении от
налогов.
3. Следующее за налоговой амнистией –
введение налога на выведенный капитал для
малого и среднего бизнеса одновременно с
отменой 3-й группы единого налога.
4. Следующее за налоговой амнистией
всеобщее декларирование, расширение
перечня налоговых вычетов. Декларации
должны подавать все совершеннолетние
налогоплательщики, кроме лиц, достигших
65 лет (по примеру США) и не получающих
иных доходов, кроме пенсий и/или социальных
пособий от государства.
5. Следующее за налоговой амнистией
и всеобщим декларированием – внедрение
косвенных методов налогового контроля над
налогообложением доходов.
6. Уменьшение максимальной суммы
расчетов в наличке между предпринимателями
(юридическими и физическими лицами) и
потребителями. Сумма одной операции не
должна превышать 500 евро.
7. Полная диджитализация налоговых
процедур. Конечно, это касается не только
налогообложения доходов, но в первую очередь
– налогообложения доходов. Мы должны сделать
так, чтобы налоги платились легко. А легкость
уплаты налогов – это не низкие ставки и, не
приведи Господи, не отсутствие контроля, к чему
сводятся основные предложения околоналоговых
реформаторов последних пяти лет. Легкость
уплаты налогов – это время, затраченное на учет,
отчетность и пост-аудит. Это, собственно, и есть
те факторы, которые влияют на относительно
невысокую позицию Украины в рейтинге Doing
business в части налогообложения.
Это только главные шаги, направленные
на противодействие “черным” зарплатам.
Так, безо всякого сомнения, отмене подлежит
драконовская норма об обложении ЕСВ ФОП,
не осуществляющих деятельность. Налоговое
регулирование – это всегда работа с нюансами.
Но именно эти шаги, а не уменьшение ставок
либо ликвидация действующих налогов должны
лечь в основу реформирования системы.

Почему дело не в ставках
Если
уж
говорить
о
реформе
налогообложения зарплат, то уменьшение
ставок (хотя это также можно рассмотреть как
вариант, компенсировав увеличением ставки
НДС), не является ни фактором, влияющим
на инвестиционную привлекательность
страны, ни фактором, стимулирующим
вывод заработных плат из тени. Вспомните
2016 год, когда счастливые депутаты вместе
с правительством провозгласили реформу,
гарантирующую отбеливание всех “черных”
зарплат, уменьшив ЕСВ в два раза для бизнеса,
который должен был вывести зарплаты из тени.
Многие бизнесмены действительно “повелись”
и вывели зарплаты из тени. Проработали
так с полгода – и вернулись обратно. Чем
закончилась реформа? Провалом. Зарплаты
до сих пор в конвертах, хотя ЕСВ уменьшен,
а Пенсионный фонд испытывает постоянный
дефицит. К слову, не помните, кто ответил за
эти “блестящие” результаты реформы?
С другой стороны, в контексте тех же
ставок налогообложения интересным является
положение стран в рейтинге Doing business.
Украина, по данным рейтинга, имеет общую
ставку налогообложения прибыли 41,7%, что
лишь на 1,9% выше средней ставки в странах
ОЭСР с высоким уровнем дохода и, к примеру,
на 5,7% ниже, чем аналогичный показатель
Австралии. Несмотря на это, а также на
11 (против 5 украинских) налоговых платежей,
Австралия занимает 26-е место в рейтинге по
налогообложению за счет более чем в 3 раза
меньшего индикатора времени, требуемого для
составления и подачи налоговой отчетности.
Но Австралия далеко. Возьмем Францию.
Но и здесь почему-то картина повторяется.
При совокупной ставке налога на прибыль
60,4%, девяти против наших пяти платежей
Франция занимает 32-е место в общем зачете
Doing business. Дальше. Австрия. Общая
ставка 51,5%, 12 платежей и страна – в первой
тридцатке Doing business…
Несмотря на все наши “высокие” ставки, по
показателю “налогообложение” Украина – на
54-м месте (при общем ранге 71), Казахстан
– на 56-м (при общем ранге 28), а Беларусь
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аж на 99-м (при общем ранге 37). Конечно,
у Сингапура иные показатели. Но, может,
уже прекратим сравнивать нашу экономику с
Сингапуром, Швейцарией и Гонконгом ввиду
очевидно разности наших экономик, населения,
истории и культур? Возможно, стоит смириться
с тем, что дело не в ставках налога, признав
то, что наши ставки налогообложения доходов
абсолютно разумны?..
Звучавшее со стороны реформаторов
предложение объединить ЕСВ и НДФЛ (ВЗ)
нам кажется необоснованным еще и потому,
что сегодня платежи, которые действительно
можно было бы объединить ввиду схожего
объекта налогообложения, распределяются
между работодателем и наемным работником,
облегчая налоговое бремя для первого и для
второго. Возложить налог, не уменьшая ставки
(что мы считаем неправильным), только на
кого-то одного будет несправедливо и повлечет
за собой уклонение от налогообложения.
При этом мы утверждаем, что
налогообложение доходов в Украине является
по уровню своего налогового давления и
процедурам, связанным с уплатой, одним из
самых простых и легких в мире! У нас 22%
ЕСВ платит работодатель. Возьмем Францию
(32-е место в Doing business и 45% средняя
ставка подоходного налога), где совокупная
ставка различных социальных платежей
доходит до 45% с работодателя и (кроме этого)
23% с работника. Или Германию (24-е место
в Doing business и средняя ставка подоходного
налога 47,5%), где социальные взносы
составляют 39,75% (19,375% с работодателя и
20,375% с работника).
В Латвии (19-е место в рейтинге Doing
business), если работник застрахован по всем
видам социального страхования, социальные
платежи составляют 35,09%, из которых
24,09% платит работодатель и 11% – нанятый
работник. 1% от общей ставки обязательных
взносов направляется на финансирование
услуг здравоохранения. В Беларуси
(37-е место в Doing Business) работник отчисляет
в Фонд социальной защиты населения 1% от
своей зарплаты. Наниматель уплачивает еще
34% процента – 28% от заработка работника
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на пенсионное страхование и 6% – на
соцстрахование.
Теперь отличия в части налоговых процедур.
Единая унифицированная ставка ЕСВ,
взимаемого с работодателя, у нас выглядит как
маленький космический корабль по сравнению со
множеством различных социальных платежей в
странах, которые принято считать развитыми. Во
Франции работодатель платит до 10, а работник
5 различных социальных отчислений. В Польше
– по 3 платежа. В Германии – по 4. Практически
каждый из платежей имеет особенности взимания,
необлагаемые максимумы и минимумы, льготы
и особенности исчисления объектов, т.е. все то,
что было у нас в изобилии до 2016 г., превращая
обязательное социальное страхование в темный,
дремучий лес.
Итак, все-таки, может, дело не в ставках?
Конечно, есть страны и с более низкими
ставками социальных платежей, чем у нас.
Например, Ангола, с 8% с работодателей и 3%
с работников, Мозамбик (4 и 3%), Каймановы
острова, где вообще платеж отсутствует. Эти
примеры не единичны, однако почему-то
не свидетельствуют об инвестиционной
привлекательно сти
соответствующих
юрисдикций. Любимый пример радетелей
дальнейшего уменьшения (отмены) ставки
ЕСВ – Великобритания и США, где совокупная
ставка социальных взносов действительно
меньше (хотя и не намного), чем наша (не
беря во внимание ставки income tax – 45% и
почти 40% соответственно). Однако США и
Великобритания – это страны с абсолютно
иной системой пенсионного и социального
страхования, где негосударственный страховой
сектор развит не в пример нашему, а затраты на
социальное страхование у них не отсутствуют
как таковые, но возложены на плечи граждан,
которые сами вольны принимать решение о
том, как, где и на сколько себя страховать.
Таким образом, если мы хотим уменьшить ЕСВ
в Украине, надо четко и откровенно сказать: мы
не хотим, чтобы ЕСВ платил бизнес, мы хотим,
чтобы каждый платил за себя: кто сколько
захочет (или сможет?). Однако в этом случае
придется отвечать и на множество других
вопросов.
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***
Вместе с перечисленными выше
мероприятиями по доработке институтов
налогового администрирования и нормативной
базы, отбеливанию экономики посодействует и
четкая, слаженная работа налоговой службы и
государственной инспекции по охране труда,
направленные на привлечение к ответственности
нарушителей законодательства. Благо, санкции
за правонарушения достаточно высоки. И
это нормально. Это тот кнут, который всегда
должен сопровождать пряник.
И, конечно, все вышеперечисленное
должно сопрягаться и с неналоговыми, но
крайне важными факторами, такими как мир,
экономическая и политическая стабильность,
отсутствие “серых” территорий, где не работают
украинские законы. Последние сами по себе
являются источниками теневой экономики,
в целях легализации которой необходимо
либо обеспечить жесткий пропускной
контроль, либо, в конце концов, вернуть
их в состав Украины. Мы не утверждаем,
что реформирование теневой экономики
невозможно без окончательного решения
вопроса неподконтрольных территорий, однако
предполагаем, что при наличии последних,
процесс может занять значительно больше
времени и столкнуться с дополнительными
трудностями.
В любом случае, важно понимать, что
ликвидация теневых зарплат и, как следующая
цель, – уменьшение теневой экономики,
невозможны в одночасье вследствие принятия
какого-то одного пусть даже триста раз
эффективного решения. Это долгий путь в
несколько лет. Путь сложный, с ошибками и
корректировками курса по ходу. Путь, который
надо проходить одновременно в разных
плоскостях, как в юридическом концепте
действительности, меняя его, так и в нашей
реальности как таковой. Однако, с другой
стороны, мы понимаем, что перед нами не
может стоять вопрос о том, идти по этому пути
или нет. Теневая экономика – это одновременно
и следствие, и причина всех, или почти всех
современных проблем нашего общества. По
сути, без мощного государственного тренда

на ее легализацию невозможно ни привлечь
реального иностранного инвестора, ни защитить
собственность, ни побороть коррупцию, ни даже
сбить волну организованной преступности.
При существующем состоянии экономики,
политики, государства мы все – и настоящее,
и будущие поколения – обречены на роль
задворок цивилизованного мира, приграничной
территории варваров. Но не варваров Аттилы,
заставляющих трепетать Рим, а воюющих друг с
другом племен американских индейцев, охотно
торгующих своей территорией, ресурсами и
людьми в обмен на бусы производства дальних
и ближних соседей.
Поэтому вопрос ликвидации зарплат в
конвертах, а затем и легализации экономики
– это вопрос единства нас как нации. Без
преувеличения. И единство не только
Запада и Востока, единство более глубокое
– единство людей с разным уровнем дохода,
мировоззрения, разного имущественного
состояния и разного социального положения.
Людей, которые объединены не спорами
и ненавистью к соседям, а общим делом –
тяжелым каждодневным трудом по построению
собственного будущего и будущего своих
детей. Людей, справедливо жертвующих на
общее дело часть своего дохода и справедливо
владеющих своей страной и государством,
принадлежащими им по праву, и справедливо
требующих от служить им.
Если это наш путь, иного выбора у нас нет.
Интервью для редакции “Зеркало недели”
– (https://bit.ly/2HF7TcE (http://jurblog.
com.ua/2019/03/neglasnyiy-obschestvennyiydogovor/). – 2019. – 25.03).
***
Блог на сайті «Цензор.НЕТ»
Про автора: Євген Червяченко, експерт з
питань енергоефективності
«Реформа енергоефективності: історія
створення одного Фонду»
Ключові цифри реформи енергоефективності
та її статус
· 5 ключових Закони України прийнято ВРУ –
«Про Фонд енергоефективності», «Про ЖКП»,
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«Про комерційний облік теплової енергії та
водопостачання», «Про енергоефективність
будівель», «Про особливості здійснення права
власності у багатоквартирному будинку»
· Більше 100 НПА прийнято на виконання
цих Законів
· 3 міжнародні угоди для функціонування
Фонду підписано
· Більше 3 млрд грн бюджетного
фінансування Фонду
· 100 млн євро фінансування Фонду від
донорів під управлінням IFC
· Більше 20 млн євро технічної допомоги від
донорів
· Серед задіяних міжнародних партнерів:
Європейський Союз, Німеччина, Світовий
Банк, IFC, GIZ, ПРООН
· Фонд ЕЕ зареєстровано як державну
установу, обрано Наглядову Раду та Дирекцію
В найближчому майбутньому в проекті створення
та повноцінного запуску Фонду енергоефективності
очікується завершення ще одного важливого етапу
– підписання угоди щодо реалізації пілотних
проектів, які дозволять протестувати операційні
процедури та процеси майбутньої масштабної
Програми реновації житлових будинків.
Саме час згадати як розвивалася реформа
енергоефективності з 2014 року в житловому
секторі та що для неї означає Фонд, адже
багатьом видно лише «верхівку айсбергу», в
той час як було виконано великий обсяг роботи
та відбулися фундаментальні зміни.
Як все починалось?
Хтось скаже, що ідея створення подібного
фінансового інструменту обговорювалась ще
давно (дійсно з подібними ідеями європейські
партнери вже багато років приходили до
українських урядовців), але початком
створення Фонду енергоефективності можна
вважати зустріч, яка відбулась влітку 2015
року між Віце-прем’єр-міністром – Міністром
регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ
України Геннадієм Зубком та представником
Уряду Німеччини Юргеном Кайнхорстом, на
якій було представлено розрахунки німецьких
аналітиків щодо щорічних економічних втрат
через низьку енергоефективність будівель, що
сягали 100 млрд грн.
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Після цієї зустрічі, українська команда при
підтримці німецької сторони, почала активно
працювати над ідеєю створення стійкого
фінансового інструменту, який би дозволив
зробити термореновацію житлових будинків
доступною для більшості населення України.
Першим стратегічним завданням стало
залучення Європейської Комісії, як партнера та
найбільшого донора. В кінці 2015 року, коли ідею
Фонду було офіційно презентовано Делегації
ЄС, можливість його підтримки оцінювалось
досить низько. Були інші пріоритетні проекти,
що потребували фінансування (пенітенціарна
служба, митниця і т.д) та вже обговорювались
досить тривалий час. Також на той час, на
фінальній стадії був запуск проекту ULEAD
щодо підтримки децентралізації, який також
реалізується під особистим лідерством Зубко Г.Г.
Тим не менш, за результатами спільної роботи
з Делегацією ЄС в Україні та завдяки особистій
підтримці комісіонера Йоганнеса Гана та його
заступниці Катерини Матернової, в кінці кінців,
саме проект зі створення нового фінансового
механізму підтримки енергоефективності
отримав найбільшу суму грантової підтримки
від ЄС за всю історію України. Але європейські
партнери висунули ряд вимог щодо
бюджетного співфінансування, верифікації
робіт, моніторингу результатів, прозорості
роботи, тощо. Тому використовувати наявні
механізми прямого фінансування з державного
бюджету (на кшталт «теплих кредитів») було
не можливо, що призвело до необхідності
розробки та прийняття спеціалізованого Закону
та створення окремої державної установи –
Фонду енергоефективності.
Паралельно з цим, для того щоб винести
питання на найвищий державний рівень,
велася значна комунікаційна робота. На одній
з міжнародних конференцій ще наприкінці
2015 року Геннадій Зубко висловив тезу:
«А чи знаєте, що Україна втрачає 11 млрд м3
щорічно?!», на що йому відповіли: «Не може
бути, газ з труби нікуди не дівається!». Також
на Національній раді реформ при Президентові
України була проведена дискусія про втрати
енергії (газу) у будинках та створення механізмів
щодо масштабної модернізації житлового фонду.
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У травні 2016 року була винесена для
публічного обговорення концепція створення
Фонду Енергоефективності. Після чого Уряд
прийняв Розпорядження з планом дій щодо
створення Фонду, в рамках виконання якого
були прийняті Закони та розроблені десятки
нормативно правових актів, укладені дві
міжнародні Угоди, що нарешті дало змогу в
2018 році зареєструвати Фонд.
В експертному середовищі, в тому числі з
РПР, спочатку досить скептично ставилися
до цієї ідеї. На той час популярності набувала
програма «теплі кредити», а ідея з Фондом
виглядала складно. Однак з часом експертне
середовище змінило своє ставлення та
підтримало створення окремої державної
установи – на засіданнях Нацради реформ, КМУ
та ВРУ їхня підтримка була вкрай важлива.
Затвердження концепції відкрило шлях до
створення Фонду, але не давало детальних
відповідей на питання, як працюватиме Фонд
та, як створити необхідне середовище. При
детальнішому аналізі поточної ситуації в
сфері ЖКГ все більше приходило розуміння
комплексності проблем, вирішення яких
виходило за рамки створення фінансового
механізму. А саме – запуск та належна робота
Фонду Енергоефективності не можлива без
забезпечення комерційного обліку споживання
енергії в будинках, без створення ринку
енергоаудиту, без активних та освічених
співвласників багатоквартирних будинків
та без нормальних та прозорих відносин із
надавачами житлово-комунальних послуг. Для
цього необхідно було прийняття та реалізація не
одного, а ще чотирьох законів (Закон №417 вже
було прийнято), а також багатьох підзаконних
актів до них.
Завдання, яке постало перед командою –
створити просте пояснення комплексності
реформи та обґрунтування необхідності
прийняття не одного, а пакету законів.
Рішення виявилось досить простим: підготовка
візуалізації, що показувала взаємозв’язок між
законами та значення кожного в успіху реформи.
Разом с підтримкою колег з ЄС та Німеччини це
переконало депутатів у необхідності прийняття
всього пакету законів і дозволило не відкладати

реформу «в довгий ящик» (до цього моменту
деякі з цих законопроектів розглядалися в ВРУ
кілька років).
В результаті протягом 5 місяців було
прийнято 4 Закони, що створили основу для
принципово нового законодавчого поля у сфері
ЖКГ та, прямо чи опосередковано впливали на
роботу Фонду:
Закон «Про Фонд Енергоефективності»
Закон «Про комерційний облік теплової
енергії та водопостачання»
Закон «Про житлово-комунальні послуги»
Закон «Про енергетичну ефективність
будівель»
Але, у наслідку виникла наступна проблема –
розробка понад 100 нормативно-правових актів
на виконання прийнятих Законів. В виконанні
цього завдання дуже важливу роль зіграв Офіс
підтримки реформ, створений у Мінрегіоні за
підтримки ЄБРР та ЄС.
Процес створення Фонду, чому так довго?
Багато хто запитує, чому реформа
енергоефективності в житловому секторі та,
зокрема, запуск Фонду Енергоефективності
відбувається так довго? Перш за все, слід
зазначити, що в інших країнах такі процеси
проходили не швидше, наприклад, створення
подібного механізму в Польщі зайняло більше
5 років.
По друге, в України вперше створюється
подібна інституція, яка до того ж відповідає
міжнародним принципам корпоративного
управління та прозорості роботи.
По третє, обраний шлях передбачав
послідовне виконання певних досить тривалих
регуляторних процедур (в тому числі,
прийняття Закону, підзаконних актів, реєстрації
юридичної особи, відбір Наглядової Ради,
відбір ТОП-менеджменту, тощо).
Отже, на якому етапі зараз знаходиться
запуск Фонду Енергоефективності? Якщо
коротко – більшість роботи на шляху до
повноцінного запуску вже виконано:
Створено Наглядову Раду Фонду, до якої
увійшли представники Кабміну, незалежні
члени, представник ЄС (один з яких поляк,
який має досвід проведення подібної реформи
у Польщі);
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відібрано директора Фонду, технічного та
фінансового директорів;
розроблено посібник операційних процедур
Фонду, що може стати основою для Програм
Фонду;
стартували пілотні проекти для 15 ОСББ, які
дозволять протестувати процедури для Фонду,
банків та ОСББ;
Фонд отримав фінансування у розмірі
1,5 млрд грн з Державного бюджету і ще
1,6 млрд грн закладено у Бюджеті 2019 року
та має надійти до Фонду. Ще 100 млн євро фінансування з боку ЄС та Німеччини
Все це стало можливим завдяки політичному
лідерству Віце-прем’єр-міністра Геннадія
Зубка. В критичних моментах розвитку проекту
саме його участь дозволяла рухатись далі. Але,
крім того, вагому роль зіграла команда, яку мало
хто знає поза меж проекту, і про яку навряд чи
дізнаються навіть після успішної реалізації
реформи, але саме вона робила величезний
пласт роботи.
Важлива частина роботи – координація
усіх задіяних сторін та спроба збалансувати
інтереси кожної. А таких сторін було чимало
– Європейська комісія, Німеччина, Мінрегіон,
Мінфін, IFC, Світовий Банк, ЄБРР, GIZ,
депутати Верховної Ради, GFA Consulting, DLA
Piper, Baker Mckenzie, Mckinsey & Company,
активісти та експерти.
Чого очікувати далі?
Досить скоро мають стати очевидні позитивні
результати реформи як для населення, так і для
держави в цілому. Так, спочатку може бути
багато критики та несприйняття. Адже це
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досить складна та комплексна реформа, яка має
змінити відношення та поведінку населення до
використання енергоресурсів.
Запуск Фонду Енергоефективності
перебуває на фінішній прямій. Нещодавно
обрані Наглядова Рада та директори мають
стати основною рушійною силою. Ми ж
завжди готові прийти на допомогу та здійснити
свій внесок в подальший успіх цього проекту.
Сподіваємося, що закладені в нього принципи
будуть збережені, всі механізми будуть
якнайкраще відпрацьовані, а результати його
діяльності будуть вартувати тих зусиль, які
були вкладені при його розробці. Дякуємо
усім, хто нас підтримував, а особливо тим, хто
нас критикував – ви змушували нас ставати
кращими. Фонд з операційної точки зору має
бути схожий на Toyota або McDonalds – швидко,
зручно, якісно!
Ми очікуємо, що Фонд має розпочати свою
повноцінну діяльність та надавати підтримку
ОСББ вже в цьому році. Ми дійсно віримо в
те, що ті ОСББ, які першими скористаються
його допомогою, відчують на собі ключові
переваги – комплексність заходів, технічна
допомога у реалізації заходів, прозорі перевірки
для запобігання шахрайства та відсутність
будь-якого «контакту з чиновником», та, як
наслідок, корупції. Але головне, що отримають
такі ОСББ – зменшені рахунки за житловокомунальні послуги, підвищений комфорт у
будинках та підвищення ринкової вартості
житла. (https://censor.net.ua/blogs/3118783/
reforma_energoefektivnost_storya_stvorennya_
odnogo_fondu). – 2019. – 27.03).

Для нотаток
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