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Євген ЩЕГЛОВ
Старший юрист 
ЮК «Правовий Альянс»

Оскільки міжнародні 
договори, укладені Україною 
про усунення подвійного 
оподаткування, регулюють 
сплату податку на прибуток 
підприємств, то зміни цього 
податку, визначені подат-
ковим кодексом, суттєво не 
можуть вплинути на діяль-
ність представництв фарм-
компаній в Україні.

Серед новацій Податко-
вого кодексу є положення 
пункту 133.3 (Розділ ІІІ. 
Податок на прибуток під-

приємств), який передбачає, 
що постійне представництво 
до початку своєї господар-
ської діяльності стає на облік 
у податковому органі за 
своїм місцезнаходженням у 
порядку, встановленому цен-
тральним податковим орга-
ном України. 

Постійне представни-
цтво, яке розпочало свою 
господарську діяльність в 
Україні до реєстрації у подат-
ковому органі, вважається 
таким, що ухиляється від 
сплати податків, а одержані 
ним прибутки вважаються 
прихованими від оподатку-
вання.

Закон, що діяв до 
01.01.11 року, передбачав, 
що датою збільшення вало-
вого доходу вважається 
дата зарахування коштів 
від покупця (замовника) на 
банківський рахунок плат-
ника податку в оплату това-
рів (робіт, послуг), що під-
лягають продажу, у випадку 
продажу товарів (робіт, 
послуг) за готівку – дата її 
оприбуткування в касі плат-
ника податку, а за відсут-
ності такої – дата інкасації 
готівки у банківській уста-
нові, що обслуговує плат-
ника податку.

Христина ВЕНГРИНЯК
«Юридична газета»

З травня до листопада 
2011 року Україна голову-
ватиме у Комітеті міністрів 
Ради Європи. 

Проте наразі ситуа-
ція з виконанням Україною 
рішень Європейського суду 
з прав людини не покращи-
лась. Вітчизняна влада зане-
покоїлась цим питанням. 

Хто знає, в чому причина 
такого інтересу до поруше-
них прав людини в Україні, 
однак 17 січня цього року на 
прес-конференції заступник 
Міністра юстиції України, 
яка є Урядовим уповнова-

женим у справах Європей-
ського суду з прав людини, 
Валерія Лутковська повідо-
мила, що Кабінет Міністрів 
України розробив нову про-
цедуру виконання рішень 
національних судів, відпо-
відальність за виконання 
яких несе держава. 

Цікаво, що цього дня 
пані Лутковську Указом Пре-
зидента України № 78/2011 
від 17 січня 2011 року було 
звільнено з посади заступ-
ника Міністра юстиції. 

На сьогодні вона займає 
посаду Урядового уповнова-
женого у справах Європей-
ського суду з прав людини.
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Ольга ДЄДОВА
«Юридична газета»

«Сліпа Феміда повинна 
бути і глухою»

А.Ф. Коні

У всі часи і у всьому світі 
існували та існують профе-
сії, представники яких пови-
нні свято берегти таємницю 
своїх взаємин з довірителем 
такої інформації (лікарська 
таємниця, таємниця сповіді, 
банківська таємниця тощо). 
До таких професій належить 
і професія адвоката.

Правило про дотримання 
адвокатської таємниці існу-
вало вже в Древньому Римі. 
Римські юристи наказували 
головуючим у судах не дозво-
ляти адвокатам брати на 
себе роль свідків у справах, 
де вони виступають захис-
никами. У країнах Європи 
питання адвокатської таєм-
ниці ставиться як основна 
умова існування адвокатури.

Багато відомих юрис-
тів вели дискусію у питан-
нях: чи повинна бути адво-
катська таємниця взагалі, 
що є її предметом та зміс-
том? Слід підкреслити, що 
питання ці зустрічали нео-
днозначні думки з боку 
фахівців. Так вже склалося, 
що інтерес до адвокатської 
таємниці, зазвичай, посилю-
вався при загостренні полі-
тичної ситуації, зміни урядів 
або у випадках окремих судо-

вих процесів, за яких диску-
сія, що виникла, набувала 
характеру жвавого спору. 
На сьогоднішній день, незва-
жаючи на те, що тема адво-
катської таємниці певним 
чином розроблена у практиці 
та теорії, дискусії навколо неї 
ведуться, а для когось вона 
взагалі є незрозумілою.

Слід зазначити, що адво-
катську таємницю необхідно 
розглядати і в юридичному, і 
в етичному сенсах. 

Адже адвокат не зможе 
надати кваліфіковану юри-
дичну допомогу клієнту до 
тих пір, поки між ними не 
буде повного взаєморозу-
міння.

ЩО ТАКЕ ТАЄМНИЦЯ
Ожегов у своєму слов-

нику розтлумачує дієслово 
«таїти» як «приховувати, три-
мати у таємниці, не вияв-
ляти». Даль характеризує це 
дієслово як «приховувати від 
інших, містити в скритності, 
у невіданні від кого-небудь, у 
потаємності, ховати; не гово-

рити чогось, не розповідати, 
не показувати; відпиратися, 
замикатися, брехати». У цій 
статті нас цікавить поняття 
таємниці як суто юридич-
ного явища.

Отже, таємниця в юри-
дичному сенсі є правовим 
інститутом, що визначає вза-
ємовідносини між особис-
тістю та суспільством і дер-
жавою, підстави та межі 
втручання держави в осо-
бисте життя кожного грома-
дянина.

До предмета адво-
катської таємниці можна 
віднес ти в першу чергу сам 
факт звернення довірителя 
до адвоката, характер і зміст 
наданої йому юридичної 
допомоги. 

По-друге, предметом 
адвокатської таємниці є відо-
мості з особистого життя, 
сімейної, інтимної, суспіль-
ної, службової, господар-
ської та іншої сфер діяль-
ності довірителя, що були 
повідомлені адвокату. Зрозу-
мілим є і те, що використову-
вати такі відомості адвокат у 
своїй діяльності може лише у 
випадку згоди на це довіри-
теля.

Олександр ГАЛИЦЯ
К. юр. наук, професор

Законом прямо не 
передбачений обшук тран-
спортних засобів, разом з 
тим і не заперечується мож-
ливість його існування. У 
ст. 177 КПК України зазна-
чено, що обшук може бути 
проведений: «...в певному 
приміщенні або місці чи в 
якої-небудь особи...». Тобто 
закон не передбачає усі 
види обшуку, і це, на думку 
автора, вірно. Закон при-
ймається на довгий період 
і є до деякої міри консер-
вативним, а теорія і прак-
тика весь час йде вперед. 
В останні роки з’явився 
такий новий вид обшуку, 
як обшук транспортних 
засобів, при подальшому 
розвитку теорії і прак-
тики можуть виникнути й 
інші його види, наприклад, 
обшук споруд, і в цьому 
випадку не буде необхід-
ності вносити доповнення у 
закон. Таким чином, закон 
в загальній формі визначає, 
на яких об’єктах може про-
водитись обшук і дає мож-
ливість вченим-юристам 
без перешкод визначити 
всі можливі місця, де може 
бути проведений обшук.

Звичайно, такими міс-
цями можуть бути тран-
спортні засоби (вантажні 
і пасажирські автомобілі, 
локомотиви, залізничні 
вагони, морські та річкові 
судна тощо), а також окремі 
приміщення, які на них існу-
ють, якщо є підстави вва-
жати, що в них є знаряддя 
злочину, речі і цінності, здо-
буті злочинним шляхом, 
розшукувані особи, трупи, 
тварини, інші речі та доку-
менти, наявність охорони 
їх злочинними елемен-
тами тощо. При підготовці 
до обшуку транспортного 
засобу треба враховувати, 
що він може з тих чи інших 
причин знаходитись на від-
стані від населених пунктів 
(кораблі на рейді, автома-
шини на дорозі тощо).

Обшук транспортних 
засобів і тактичні 
особливості його 
проведення

СУДОЧИНСТВОТЕМА НОМЕРА

У НОМЕРІ Операції з цінними 
паперами
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«Введення повної заборони 
на рекламу лікарських 
засобів в ЗМІ не вирішить 
проблему 
самолікування»

Дмитро ТАРАНЧУК

«Сучасна масова йога не 
має нічого спільного ні з 
духовністю, ні з релігійністю»

27 Анатолій ЧЕБУКІН

Сфера інтелектуальної 
власності 2010
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протягом року

«Податкові» зміни 
до законодавства України, 
що впливає на регулювання 
господарської діяльності
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РАКК ЇНСЬКЕ ЩОТИЖНЕВЕ ПРОФЕСІЙНЕ ЮРИДИЧНЕ ВИДАННЯ

Редакція «Юридичної газети» рада 
повідомити про входження керуючого 
партнера ЮФ «Центр правового консал-
тингу» Андрія Олефіренка до Експертної 
ради нашого видання з судової практики.

Нагадаємо, що Експертна рада «Юри-
дичної газети» була створена на початку 
2010 року з метою надання читачам 
більш глибокої аналітики, яка спирається 
на думку професійних юристів, що вхо-
дять до складу Ради та будуть регулярно 
з’являтися на сторінках нашого видання 
й розміщуватися на сайті, впливаючи тим 

самим на формування редакційної політики «Юридичної газети» у 
своїх сферах практики та здійснюючи особистий безцінний вклад у 
становлення професійної юридичної преси в Україні.
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«Авеллум Партнерс»

«Авеллум Партнерс» 
консультує з питань 
створення першого 
великого спільного 
підприємства 
в українській виробній 
промисловості

Юридична фірма «Авел-
лум Партнерс» висту-
пила українським юридич-
ним радником власників 
групи компаній, що здій-
снюють виробництво та про-
даж продукції під ТМ «Інкер-
ман», з питань часткового 
продажу їх акцій, а також з 
питань створення спільного 
підприємства з управління 
групою спільно з Hartwall 
Capital, фінським промисло-
вим інвестором, та Horizon 
Capital, одним з провідних 
приватних інвесторів в Укра-
їні.

«Інкерман» є одним з 
лідерів на ринку мароч-
них та столових вин в Укра-
їні. До асортименту торго-
вої марки входять такі відомі 
вина: «Каберне Качин-
ське», «Каберне Крим-
ське», «Аліготе Кримське», 
«Ріслінг Алькадар», «Пер-
лина Інкерману», «Совінь-
йон Кримський», «Ркацителі 
Інкерманське» і портвейн 
«Севастополь». Вина «Інкер-
ман» постачаються в усі 
регіони України, в Росію, 
Польщу та Німеччину.

Команду «Авеллум Парт-
нерс» очолював партнер 
Костянтин Лікарчук з ваго-
мою участю юристів Анни 
Горкун, Катерини Мельні-
кової та Микити Ноти.

Коментуючи цю подію, 
Костянтин Лікарчук зазна-
чив: «Ми дуже раді, що допо-
могли нашому клієнту, групі 
«Інкерман», в цій визначній 
та успішній транзакції. Це 
була перша іноземна стра-
тегічна інвестиція у вино-
робну промисловість Укра-
їни значного розміру. Ми 
впевнені, що інвестиції від 
Hartwall Capital та Horizon 
Capital сприятимуть подаль-
шому зміцненню позицій ТМ 
«Інкерман».

Фінансовий директор 
«Інкерману» Валентин Малі-
ков зазначив: «Внесок «Авел-
лум Партнерс» у цій транзак-
ції був дуже вагомим, а підхід 
фірми – завжди практичним 
і бізнес-орієнтованим. Це 
перша транзакція такого 
масштабу для нашої групи і 
ми дуже задоволені, що у нас 
була змога попрацювати з 
такою професійною юридич-
ною командою».

«Василь Кісіль і Партнери»

Старший юрист ЮФ 
«Василь Кісіль і Партнери» 
Наталія Микольська 
отримала високе 
визнання авторитетного 
міжнародного довідника

Старший юрист ЮФ 
«Василь Кісіль і Партнери» 

Наталія Микольська була 
рекомендована міжнарод-
ним довідником International 
Who’s Who: Legal Trade & 
Customs як провідний фахі-
вець у галузі торговельного і 
митного права в Україні.

Коментуючи цю подію, 
Наталія сказала: «Вважаю, 
що це є високим визнанням 
не лише моїх особистих 
досягнень, а й роботи всієї 
команди практики міжна-
родної торгівлі ЮФ «Василь 
Кісіль і Партнери». 

Протягом останнього 
року юристи нашої прак-
тики надавали успішні кон-
сультації і представляли 
інтереси клієнтів у найріз-
номанітніших торговель-
них справах, починаючи від 
консультування щодо дого-
вірних інструментів, пред-
ставлення інтересів клієнтів 
у торговельних розслідувань 
до консультування щодо іні-
ціювання процедури врегу-
лювання суперечок в СОТ. 
Запорукою нашого спільного 
успіху стали глибокі знання, 
ефективна робота і злаго-
дженість роботи команди, а 
також орієнтація на потреби 
клієнта».

Ferrero

Український суд 
відмовив Ferrero 
у суперечці про захист 
торгової марки 
Raffaello

Вищий господарський 
суд відмовив у задово-
ленні позову групи Ferrero у 
суперечці про захист торго-
вої марки Raffaello. Таким 
чином російській компанії 
«Ландрін» дозволили прода-
вати свої цукерки, схожі на 
Ferrero, в Україні.

Компанія Ferrero через 
суд хотіла заборонити 
російській компанії «Лан-
дрін» виробляти вафельні 
цукерки з кокосовою начин-
кою та мигдальним горіхом 
Landrin Waferatto Classic, які, 
на думку компанії, є клоном 
цукерок Raffaello. 

Судові процеси три-
вали довго і болісно. Так, в 
лютому 2009 року, ґрунту-
ючись на проведеній НДІ 
Інтелектуальної власності 
експертизі, Господарський 
суд Києва виніс рішення на 
користь Ferrero.

Але вже влітку 2009 року 
Київський апеляційний гос-
подарський суд прийняв 
рішення на користь «Лан-
дрін», ґрунтуючись на про-
тилежних результатах нової 
експертизи. 

При цьому суд відмо-
вив Ferrero в проведенні ще 
однієї судової експертизи, 
яка вирішила б протиріччя 
двох попередніх експертиз. 

У результаті, компанія 
подала касаційну скаргу до 
Вищого господарського суду 
і, програвши позов у жов-
тні 2009 року, звернулася до 
Верховного Суду. 

Але в січні 2010 року Вер-
ховний Суд відправив справу 
на новий розгляд, який 
завершився не на користь 
групи Ferrero.

«У нас були схожі судові 
розгляди, коли ми захищали 
свою торговельну марку в 
інших країнах. 

У Росії виграли справу 
щодо захисту товарного 
знака Raffaello у Вищому 
арбітражному суді, але попе-
редні три інстанції ми теж 
вигравали. 

Але щоб ми програли 
касаційну інстанцію – такого 
ще не було», – констатував 
тоді директор з інтелекту-
альної власності Сopemaptek 
C.A. Даніеле Лінгва. 

Як заявляв раніше віце-
президент групи Ferrero 
Франческо Паоло Фульчі, 
від рішення за цим позовом 
залежать подальші плани 
компанії з розвитку бізнесу в 
України. «Для Ferrero втрата 
міжнародного захисту 
Raffaello в Україні позба-
вить компанію ефектив-
ного інструменту боротьби 
з паразитарним копіюван-
ням наших продуктів і нега-
тивно вплине на присутність 
компанії в Україні», – заявив 
Фульчі.

Джерело: Дело

«Авеллум Партнерс»

«Авеллум Партнерс» 
консультує Kernel Holding 
S.A. стосовно залучення 
кредиту у розмірі 80 млн 
доларів США

Юридична фірма «Авел-
лум Партнерс» виступила 
українським юридичним 
радником Kernel Holding S.A. 
(«Кернел») стосовно залу-
чення кредиту («Кредит») у 
розмірі 80 мільйонів дола-
рів США від провідного євро-
пейського банку. Виконання 
зобов’язань «Кернел» за кре-
дитом було забезпечено 
поруками від українських 
підприємств, що входять до 
групи «Кернел». 

Кредитні кошти будуть 
використані на загальні кор-
поративні цілі.

«Кернел» – одна з най-
більших в Україні верти-
кально інтегрованих агро-
промислових компаній, 
лідер українського ринку 
бутильованої соняшникової 
олії та з експорту олії в Укра-
їні, а також один з найбіль-
ших українських експортерів 
зернових культур.

Команду «Авеллум Парт-
нерс» очолював партнер Гліб 
Бондар за підтримки юрис-
тів Юрія Нечаєва, Сергія 
Жеки та Тараса Дмухов-
ського.

Міжнародна юридична 
фірма Freshfields Bruckhaus 
Deringer виступила юридич-
ним радником «Кернел» з 
питань законодавства Англії.

Міжнародна юридична 
фірма Allen & Overy висту-
пила юридичним радником 
кредитора з питань законо-
давства Англії.

«Саєнко Харенко»

ЮФ «Саєнко Харенко» – 
юридичний радник 
щодо злиття 
компаній Unimilk 
та Danone

ЮФ «Саєнко Харенко» 
виступила юридичним рад-
ником Unimilk з питань укра-
їнського законодавства щодо 
злиття компаній Unimilk та 
Danone CIS. Сума транзак-
ції – 1.5 мільярди Євро.

У результаті транзакції 

Danone отримує контроль 
над 57,5% спільного підпри-
ємства. Акціонери Unimilk 
володіють 42,5% акцій ново-
створеної компанії.

Дана транзакція значно 
змінила становище на риках 
Росії, Білорусі, Казахстану та 
України. У результаті злиття 
Danone-Unimilk стала ліде-
ром ринку молочної продук-
ції в СНД в цілому та в Росії 
зокрема, де нова компанія 
охоплюватиме 21% ринку та 
займатиме стійкі позиції у 
швидкозростаючих, високо-
прибуткових сегментах.

Danone – одна з найуспіш-
ніших компаній-виробників 
здорових продуктів харчу-
вання, входить до рейтингу 
Fortune 500. 

Danone об’єднує понад 
160 заводів у 120 країнах 
світу на п’яти континентах. 
Компанія є лідером у 4 сфе-
рах: виробництво свіжих 
молочних продуктів, бути-
льованої води, дитячого хар-
чування та продуктів здоро-
вого харчування.

Unimilk – друга най-
більша в Росії компанія-
виробник молочних продук-
тів та дитячого харчування. 
Заснована у 2002 році ком-
панія об’єднує 28 заводів 
в Росії, Україні та Білорусі. 
Unimilk володіє провідним 
брендом молочної продукції 
на ринку СНД – «Простоква-
шино», та займає стійкі пози-
ції у всіх сегментах ринку.

Команда ЮФ «Саєнко 
Харенко» працювала у складі 
радника Віталія Кравченка 
та юриста Івана Комахи 
під керівництвом партнера 
Володимира Саєнка. 

Старший юрист Дарія 
Валявська працювала над 
питаннями інтелектуальної 
власності.

«Правовий Альянс»

Відбувся семінар: 
«Правовий аналіз 
рекламної продукції 
для менеджерів 
фармкомпаній 
з маркетингу та реклами. 
Розбір кейсів: аналіз 
типових помилок»

19 січня 2011 р. у продо-
вження серії вечірніх семі-
нарів для співробітників 
фармацевтичних компаній 
юридична компанія «Пра-
вовий Альянс» повторно 
провела семінар-тренінг з 
елементами інтерактиву 
під назвою «Правовий ана-
ліз рекламної продукції для 
менеджерів фармкомпаній з 
маркетингу і реклами. Роз-
бір кейсів: аналіз типових 
помилок».

Семінар відвідали понад 
20 менеджерів іноземних 
та українських фармацев-
тичних компаній, охочих 
навчитися самостійно здій-
снювати аналіз рекламної 
продукції на предмет відпо-
відності законодавству Укра-
їни.

Чимало спорів у сфері 
реклами відбувається через 
помилки, яких можна було 
уникнути шляхом ретель-
ного аналізу рекламної про-
дукції ще до початку її розпо-
всюдження. 

На жаль, під час плану-
вання рекламної кампанії 
менеджери далеко не завжди 
приділяють увагу правовій 
оцінці «креативу». 

Навики дотримання най-
більш характерних вимог 
законодавства України у 
галузі реклами і конкуренції 
допомогли б уникнути бага-
тьох проблем.
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Сергій САЧЕНКО, Редактор, «Юридична газета»

Одразу скажу, що ідея нового проекту «Юридичної 

газети» – конкурсу-практикуму серед студентів-правників 

народилася ще наприкінці минулого року. Однак поки редак-

ція була зайнята роботою над проектом «Вибір клієнта 2010» 

та організацією підсумкового круглого столу, братися до 

нових справ, не закінчивши старі, ми не могли. Втім, коли в 

ході наших розмов з деякими PR-менеджерами та юристами 

порушувалася ця тема, вона завжди знаходила підтримку. 

Сьогодні ми готові до нових звершень і впевнені, що наші 

нові проекти у 2011 році Вас неодмінно зацікавлять. Ідея кон-

курсу є досить простою, але завдяки її реалізації у виграші 

залишаться всі, хто візьме участь у відповідному проекті.

Отже, як Ви всі добре знаєте, сучасна юридична освіта в 

Україні, на жаль, не може похвалитися ані ефективною мето-

дикою засвоєння студентами практичних робочих навичок, 

ані їхнім подальшим працевлаштуванням. На прогалини в 

практичних знаннях вчорашніх студентів скаржаться абсо-

лютно всі роботодавці. Завдання нашої газети – зробити свій 

внесок у ліквідацію цієї прогалини, а також допомогти юри-

дичним фірмам країни відшукати своїх майбутніх співробіт-

ників – здібних та працелюбних студентів-правників, тала-

новитих ораторів, перспективних фахівців. Суть конкурсу 

полягає в тому, аби на першому етапі за сприянням деканів 

центральних юридичних вишів зібрати їхніх найкращих сту-

дентів відмінників (4-5 курс навчання). У ході другого етапу 

практикуючими юристами правничих компаній та нашою 

газетою будуть розроблені письмові тести, які ці студенти 

спробують самотужки розв’язати в нашому офісі. За резуль-

татами розгляду робіт компетентним журі (до складу якого 

увійдуть відомі українські адвокати) буде відібрано шість 

осіб, які в подальшому розділяться на дві команди. У фіналі 

конкурсу, який буде висвітлювати телебачення, команди 

зійдуться в ролі опонентів у імпровізованому судовому засі-

данні, яке й визначить переможців. Найкращі студенти-

правники, що продемонструють свої теоретичні та практичні 

знання і ораторські здібності отримають можливість стажу-

вання (а пізніше, цілком можливо, й роботу) в юридичних 

компаніях – партнерах конкурсу. У підсумку, компанії не лише 

отримають цінних працівників, але й непоганий PR серед 

масової телевізійної аудиторії.

На сьогоднішній день «Юридична газета» розробляє 

детальну концепцію реалізації даної ідеї, а також шукає надій-

них партнерів. Будемо раді розглянути усі Ваші пропозиції 

щодо участі в зазначеному проекті. Деталі за тел.: 

(066) 409-30-17.

Визначимо найкращих 
студентів-правників разом

Андрій Олефіренко

А
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Також у ході надання 
правової допомоги адво-
кат може отримувати осо-
бисті записи довірителя, 
письмові документи, аудіо- 
та відеозаписи, інформацію 
на електронних носіях. Усе 
це, а також відомості, отри-
мані адвокатом у результаті 

його участі в закритих судо-
вих засіданнях та будь-які 

інші відомості, пов’язані 
з наданням юридичної 

допомоги, розголошення 
яких може завдати шкоду 
охоронюваним законом 
інтересам довірителя, адво-
ката або інших осіб, стано-
вить предмет адвокатської 
таємниці.

Суб’єкт адвокатської 
таємниці – особа, яка отри-

мала відомості від довіри-
теля, що звернувся до цієї 
особи саме як до адвоката. 
Цікавим є той факт, що у 
випадку припинення член-
ства в адвокатському співто-
варистві, особа, яка є волода-
рем адвокатської таємниці, 
не має права розголошувати 
отримані раніше відомості, 
пов’язані з її адвокатською 
діяльністю. Слід згадати і те, 
що у Законі України «Про 

адвокатуру» прямо ска-
зано, що помічник адво-
ката, а також посадові особи 
адвокатських об’єднань 
зобов’язані зберігати адво-
катську таємницю. Тобто 
збереження відомостей, що 
складають предмет адвокат-
ської таємниці, є обов’язком 
юриста, незалежно від його 
участі в об’єднаннях, коле-
гіях або асоціаціях адвокатів. 
Адвокатська таємниця пови-

нна бути збережена адвока-
том незалежно від того, чи 
було звернення довірителя 
одноразовим або має постій-
ний характер. Правило кон-
фіденційності застосову-
ється і у випадку, коли інші 
люди можуть володіти такою 
самою інформацією.

Необхідно розрізняти 
і те, що моментом виник-
нення адвокатської таємниці 
визначається момент звер-
нення до адвоката за право-
вою допомогою, а сам факт 
звернення, суть проблеми 
з якою звернулася особа, а 
також зміст первинної кон-
сультації є предметом профе-
сійної таємниці. Навіть якщо 
до адвоката спочатку зверну-
лися родичі довірителя, угоду 
з якими у подальшому укла-
дено не було, загальне пра-
вило залишається без змін – 
інформація, отримана в 
такому випадку, становить 
адвокатську таємницю.

У Російській імперії адво-
катській таємниці надава-
лося дуже велике значення. 
Окрім того, що ця таємниця 
представляла собою одну з 
необхідних умов правиль-
ного функціонування кри-
мінального захисту, вва-
жалося, що адвокатська 
таємниця повинна зберіга-
тися адвокатом, навіть якщо 
обвинувачений цю таєм-
ницю розкрив. На відміну 
від цього, після революції і 
приходу до влади комуністів 
науковці стали розглядати 
питання адвокатської таєм-
ниці як інформації, яку обви-
нувачений приховує від суду. 
І як тільки обвинувачений 
перестає приховувати певні 
факти, вони перестають бути 
таємницею. Тобто повністю 
зникає та конфіденційна 
інформація, яку адвокат 
повинен зберігати.

Законодавством Укра-
їни не встановлено терміну 
зберігання в таємниці відо-
мостей, що становлять адво-
катську таємницю. Вихо-
дячи з цього, можна зробити 
висновок, що адвокатська 

таємниця зберігається не 
тільки під час ведення пев-
ної справи, а й після її закін-
чення, незалежно від стадії 
процесу, в якому брав участь 
захисник, та мотивів, за 
якими доручення було при-
пинено. Відомості, отримані 
від довірителя зберігаються 
адвокатом безстроково.

Науковці, вивчаючи 
питання адвокатської таєм-
ниці, наполягають на тому, 
що вона може бути розкрита 
у таких випадках:

коли дії адвоката стали 
предметом розгляду від-
повідного адміністратив-
ного органу (дисциплінар-
ної комісії, комітету з етики 
тощо);

коли предметом адво-
катської таємниці виявилася 
інформація про злочин, що 
готується, а розголошення 
таємниці – єдина можливість 
запобігти злочинові;

відомості, які стали відомі 
адвокату у зв’язку з виконан-
ням професійних обов’язків, 
можуть бути оприлюднені, 
якщо вони послужать реа-
білітації померлого довіри-
теля. Проте з такою думкою 
можна погодитися за отри-
манні згоди родичів помер-
лого.

На думку автора статті, 
такі точки зору не безпере-
чні. Виходить, що у наведе-
них вище прикладах, адво-
кати ставлять інтереси 
суспільства або інших осіб 
понад інтереси свого довіри-
теля.

ГАРАНТІЇ АДВОКАТСЬКОЇ 
ТАЄМНИЦІ

Конституційне право 
українських громадян на 
отримання професійної юри-
дичної допомоги певною 
мірою реалізоване у нормах 
Закону України «Про адво-
катуру» від 19 грудня 1992 
року. Саме в цьому норма-
тивному акті дається визна-
чення терміну «адвокатська 
таємниця». Так, відповідно 
до статті 9 Закону адвокат 
зобов’язаний зберігати адво-

Адвокатська таємниця
Фундаментальна основа діяльності адвоката

Звичайно, в моїй практиці, як і в прак-
тиці будь-якого адвоката, постійно при-
сутні питання адвокатської таємниці, перш 
за все, як розуміння свого обов’язку щодо 
зберігання відповідної інформації, а також 
важливої гарантії здійснення адвокатської 
діяльності. Дотримання правил щодо адво-
катської таємниці має також важливий етич-

ний аспект.
Не можу погодитися з тим, що лише адвокат у криміналь-

ній справі може зберігати адвокатську таємницю. Ведення справ 
суб`єктів господарювання у господарських та адміністративних 
судах, представництво інтересів громадян у цивільному та адміні-
стративному судочинстві вимагають від адвоката не менше, а іноді 
й більше, уваги приділяти захисту відомостей, які стали відомі адво-
кату у зв’язку з його професійною діяльністю, від розголошення. 
Адже справи, які веде наша фірма, здебільшого пов’язані з вели-
кими бізнес-проектами, в яких безвідповідальне ставлення до збе-
реження інформації може чинити неабиякий вплив як на реаліза-
цію цих проектів, так і на репутацію адвокатів.

У розумінні Закону України «Про інформацію» конфіден-
ційна інформація і адвокатська таємниця – це різні поняття, які 
об`єднуються лише поняттям «інформація» та належать за своїм 
правовим режимом до інформації з обмеженим доступом. Інфор-
мація, що становить адвокатську таємницю, за визначенням, наве-
деним у частині сьомій статті 30 цього Закону, є таємною інфор-
мацією. Хоча, слід зазначити, що в Правилах адвокатської етики 
питання про збереження адвокатської таємниці розглядається 
крізь призму принципу конфіденційності. Уявляється, що змішу-
вання двох режимів (конфіденційності і таємності), є методологічно 
невиправданим.

Що стосується питання законодавчого врегулювання адвокат-
ської діяльності, то зараз усі верстви і прошарки юридичного спів-
товариства розуміють нагальну потребу оновлення законодавства 
про адвокатуру (не хочу вживати слово «реформування», бо зараз 
«реформують» усе підряд без розбору). 

Але, на жаль, на заваді цьому стала наявність в адвокат-
ському середовищі певних «груп впливу», які не можуть дійти спіль-
ної думки з деяких принципових питань побудови адвокатури та 
ведення адвокатської діяльності.

Вадим БЕЛЯНЕВИЧ
Старший радник ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»

КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА

Ю Р И Д И Ч Н И Й  Б І З Н Е С

Закiнчення. Початок на стор. 1 >>>>

За режимом доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та 
інформацію з обмеженим доступом. У свою чергу інформація з обмеженим 
доступом за своїм правовим режимом поділяється на таємну і конфіден-
ційну. До таємної інформації належить інформація, що містить відомості, 
які становлять державну та іншу, передбачену законом, таємницю, розго-
лошення якої завдає шкоди особі, суспільству і державі, а тому доступ до 
неї здійснюється відповідно до законів про інформацію. До кола таємної 
інформації належать, зокрема: секретна інформація, що визнається дер-

жавною таємницею в установленому Законом України «Про державну таємницю» порядку; інфор-
мація, що визнається банківською таємницею (ст. 1076 Цивільного кодексу України, ст. 60-62 
Закону України «Про банки і банківську діяльність»); відомості, що становлять лікарську таєм-
ницю (ст. 40 Основ законодавства України про охорону здоров’я), таємницю усиновлення (ст. 226 
Сімейного кодексу України), адвокатську таємницю (ст. 9 Закону України «Про адвокатуру») та 
таємницю вчинюваних нотаріальних дій (ст. 8 Закону України «Про нотаріат»).

Конфіденційна інформація – це відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або роз-
порядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до 
передбачених ними умов. Особи, які володіють конфіденційною інформацією, самостійно визна-
чають режим доступу до неї, включаючи належність її до категорії конфіденційної, та встанов-
люють для неї систему (способи) захисту. До кола конфіденційної інформації у сфері господар-
ської (підприємницької) діяльності належить інформація, що визнається такою законом (ст. 862 
Цивільного кодексу України), комерційна таємниця (ст. 505 – 508 Цивільного кодексу України) та 
«ноу-хау» (ст. 1 Закону України «Про інвестиційну діяльність»).

Не можна погодитися з тим, що адвокатську таємницю може зберігати лише адвокат у кри-
мінальному процесі.

Адвокат повинен тримати в таємниці всю інформацію, що стосується обставин і фактів, пові-
домлених йому чи клієнтом, що стали відомі адвокату у зв’язку з виконанням будь-якого дору-
чення, а також сам факт звертання до нього того чи іншого клієнта і не повинен розголошувати 
таку інформацію, поки він не буде на те виразно й однозначно уповноважений клієнтом, а також 
якщо це буде потрібно на підставі закону чи дозволено (передбачено) правилами професійної 
етики.

Адвокат повинен зберігати конфіденційність стосовно будь-якого клієнта у будь-якій галузі 
права, незалежно від того, чи є клієнт постійним чи звертається за наданням разової допомоги. 
Адвокат зобов’язаний однаково зберігати в таємниці як відомості, отримані ним від клієнта, так 
і інформацію про клієнта, надану йому в процесі надання послуг клієнту. Етичне правило конфі-
денційності повинно застосовуватися безвідносно до того факту, що інші особи можуть володіти 
такою ж інформацією.

КОМЕНТАРІ ЕКСПЕРТІВ

• Чи присутнє у Вашій роботі таке поняття, як адвокатська таємниця?
– На моє переконання, адвокатська таємниця повинна бути присутня у практич-

ній діяльності будь-якого адвоката, оскільки обов’язок її дотримання прямо перед-
бачений у відповідних нормативних документах, що регламентують адвокатську 
діяльність.
• З якою інформацією Вам найчастіше доводиться мати справу у Вашій роботі?

– У процесі адвокатської діяльності мені, мабуть, як і всім практикуючим адво-
катам, доводиться мати справу як з інформацією, що належить до адвокатської 

таємниці, так і з інформацією, що має статус конфіденційної.
• Чи згодні Ви з твердженням, що адвокатську таємницю може зберігати лише адвокат у кримінальному 
процесі, а щодо інших справ, цей термін не можна віднести?

– Категорично ні, оскільки ст. 9 Закону України «Про адвокатуру» цього не передбачає. Адвокат може 
практикувати та надавати допомогу у багатьох галузях права і не обов’язково з приводу питань, що сто-
суються судового процесу. Однак, незалежно від цього, обов’язок збереження адвокатської таємниці 
має бути дотриманим.
• На Вашу думку, чи достатньо врегульоване законодавство України у галузі забезпечення діяльності адво-
катів? Які зміни варто було б внести, на Вашу думку?

– У рамках питання щодо забезпечення гарантій діяльності адвокатів та збереження адвокатської 
таємниці, на мій погляд, потрібно, щоб до Кримінально-процесуального кодексу України, зокрема у 
ст. 178 були внесені відповідні зміни, які б ставили адвокатську таємницю на один рівень з банківською 
та передбачали можливість виїмки документів, що її містять, виключно за вмотивованою постановою 
суду.
• Чим відрізняється інформація, що є конфіденційною, та інформація, що становить адвокатську таєм-
ницю?

– Правила адвокатської етики розрізняють інформацію, що є конфіденційною, та інформацію, що 
становить адвокатську таємницю. Це випливає з ч. 1, 3, 4, б ст. 9 Правил, де зазначено, що інформацією, 
на яку поширюється принцип конфіденційності, визнається будь-яка інформація, отримана адвокатом у 
процесі здійснення адвокатської діяльності, однак, це виходить за межі предмета адвокатської таємниці, 
визначеного чинним законодавством. Про відомості, що становлять адвокатську таємницю, у Правилах 
йдеться окремо, і дане поняття не уточнюється, оскільки його зміст визначає Закон «Про адвокатуру». 
Разом з тим у Правилах підкреслюється різниця між цими видами інформації. По-перше, конфіденційна 
інформація може бути розголошена у випадку «скасування» конфіденційності особою, яка зацікавлена в 
її дотриманні (або її спадкоємцями); по-друге, адвокат не відповідає за порушення принципу конфіденцій-
ності у випадках допиту його у встановленому законом порядку як свідка щодо цих обставин. Розголошу-
вати ж відомості, що становлять адвокатську таємницю, заборонено за будь-яких обставин, у тому числі 
й у разі спроб допитати адвоката з питань, які є її предметом.

Микола БУРТОВИЙ
Адвокат ЮФ «Ілляшев та Партнери»

Сергій ШКЛЯР
Старший партнер АО Arzinger

Дотримання адвокатської таємниці є 
нагальною та необхідною передумовою 
діяльності кожного адвоката.

Що стосується нашої компанії, най-
більш часто клієнти довіряють нашим юрис-
там інформацію фінансового та економіч-
ного характеру, розкривають зміст укладених 
угод, надають ті чи інші відомості, які вплива-

ють на оцінку ефективності бізнесу, зростання прибутків. Тут прояв-
ляється економічна складова інформації, яка в контексті питання 
про дотримання адвокатської таємниці останнім часом виходить на 
перше місце.

Обов’язок збереження адвокатської таємниці виникає в силу 
здійснення адвокатом саме професійної діяльності. При цьому, 
навряд чи можна погодитися з твердженням, що адвокатську таєм-
ницю повинен зберігати лише адвокат у кримінальному процесі. 
Адвокат, що здійснює представництво інтересів клієнта у інших 
справах, також повинен виконувати приписи ст. 9 ЗУ «Про адвока-
туру» (щодо обов’язку збереження адвокатської таємниці), а інфор-
мація, яка надана йому клієнтом у цих справах має всі ознаки 

для того, щоб бути віднесеною до адвокатської таємниці. Гарантії 
адвокатської діяльності, і зокрема заборона вимагання від адво-
ката відомостей, що становлять адвокатську таємницю (ст. 10 ЗУ 
«Про адвокатуру») поширюються на діяльність адвоката у всіх сфе-
рах права. Окремі законодавчі положення дещо звужують гарантії 
адвокатської діяльності. Незважаючи на гарантії діяльності захис-
ника, передбачені у ч. 8 ст. 48 КПК, статтею 179 КПК передбача-
ється спеціальний порядок виїмки лише тих документів, які містять 
державну та/або банківську таємницю. Доречно було б встановити 
особливий порядок виїмки документації, яка містить дані, що ста-
новлять адвокатську таємницю.

Що стосується питання про розмежування конфіденційної 
інформації та інформації, щодо якої застосовуються правила про 
адвокатську таємницю, то варто звернути увагу на те, що якщо 
розголошення відомостей, що становлять адвокатську таємницю, 
заборонено законом, то конфіденційна інформація може бути роз-
голошена у випадку отримання згоди від особи, яка зацікавлена в 
її нерозголошенні. Крім того, адвокат не відповідає за порушення 
принципу конфіденційності у випадках допиту його в установле-
ному законом порядку як свідка щодо цих обставин.

Артем СТОЯНОВ
Старший партнер LCF Law Group

КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА



5№3-4, 25 січня 2011 р. Юридична газета 

катську таємницю, тобто 
питання, з яких громадянин 
або юридична особа зверта-
лися до адвоката, суть кон-
сультацій, порад, роз’яснень 
та інших відомостей, одер-
жаних адвокатом при здій-
сненні своїх професійних 
обов’язків. Окрім цього, 
адвокату, помічнику адво-
ката, посадовим особам 
адвокатських об’єднань забо-
роняється розголошувати 
відомості, що становлять 
предмет адвокатської таєм-
ниці, і використовувати їх у 
своїх інтересах або в інтере-
сах третіх осіб.

Збереження адвокатської 
таємниці гарантовано зако-
ном. В українському зако-
нодавстві можна відзна-
чити наведені нижче основні 
гарантії збереження адвокат-
ської таємниці.

Згідно з частиною 1 
статті 48 Кримінально-
процесуального кодексу 
України з моменту допуску 
до участі у справі захисник 
має право до першого допиту 
підозрюваного чи обвину-
ваченого мати з ним конфі-
денційне побачення, а після 
першого допиту – такі ж 
побачення без обмеження їх 
кількості та тривалості. А в 
частині 13 цієї ж статті зазна-
чено, що захисник не вправі 
розголошувати дані, які 
стали йому відомі у зв’язку з 
виконанням його обов’язків.

Стаття 10 ЗУ «Про адво-
катуру» говорить про те, 
що професійні права, честь 

і гідність адвоката охоро-
няються законом. Заборо-
няється будь-яке втручання 
в адвокатську діяльність, 
вимагання від адвоката, його 
помічника, посадових осіб і 
технічних працівників адво-
катських об’єднань відомос-
тей, що становлять адвокат-
ську таємницю. З цих питань 
вони не можуть бути допи-
тані як свідки.

Документи, пов’язані 
з виконанням адвокатом 
доручення, не підлягають 
оглядові, розголошенню чи 
вилученню без його згоди. 
Забороняється прослухо-
вування телефонних роз-
мов адвокатів у зв’язку з 
оперативно-розшуков ою 
діяльністю без санкції Гене-
рального прокурора України, 
його заступників, прокуро-
рів Республіки Крим, області, 
міста Києва.

Стаття 397 Криміналь-
ного кодексу України вста-
новлює кримінальну відпо-
відальність за вчинення у 
будь-якій формі перешкод 
до здійснення правомірної 
діяльності захисника чи пред-
ставника особи з надання 
правової допомоги або пору-
шення встановлених зако-
ном гарантій їх діяльності та 
професійної таємниці.

На думку спеціалістів, 
норми статті 397 ККУ значно 
звужують зміст перешкод, 
що може зазнати захис-
ник чи представник особи. 
Так, наприклад, обмеження 
полягає у тому, що диспо-

зиція статті обмежує гаран-
тії і види діяльності адвока-
тів, згадуючи тільки надання 
правової допомоги і не згаду-
ючи про інші види послуг, що 
може надавати захисник і на 
які також розповсюджується 
поняття адвокатської таєм-
ниці.

Варто зазначити, що 
своє відображення адвокат-
ська таємниця знайшла і в 
міжнародних нормативно-
правових актах. Так, напри-
клад, «Основні принципи, 
що стосуються ролі юристів», 
прийняті на VIII Конгресі 
ООН (Гавана, 27 серпня – 7 
вересня 1990 року), у пункті 
22 проголосили, що «уряди 
визнають і забезпечують 
конфіденційний характер 
будь-яких зносин та консуль-
тацій між юристами та їх клі-
єнтами у рамках їх професій-
них відносин».

У свою чергу «Основні 
положення про роль адвока-
тів», прийняті VIII Конгре-
сом ООН по запобіганню зло-
чинам (Нью-Йорк, 7 серпня 
1990 року), у пункті 16 зазна-
чають: «Уряди мають забез-
печити адвокатам:

а) можливість здійсню-
вати їх професійні обов’язки 
без залякування, перешкод, 
завдання турботи й недореч-
ного втручання;

б) можливість вільно 
пересуватися і консультувати 
клієнта у своїй країні та за 
кордоном;

в) виключення можли-
вості піддавати покаранню 

або погрожувати його засто-
суванням та можливості 
обвинувачення, адміністра-
тивних, економічних та 
інших санкцій за дії, здійсню-
вані відповідно до визнаних 
професійних обов’язків, стан-
дартів та етичних норм».

А пункт 22 цих положень 
говорить про те, що уряди 
повинні визнавати і дотри-
муватися конфіденційності 
комунікацій та консуль-
тацій між адвокатом і клі-
єнтом у рамках відносин, 
пов’язаних з виконанням 
адвокатом своїх професій-
них обов’язків.

Адвокатська таємниця 
це те питання адвокатської 
діяльності, що завжди буде 
привертати до себе увагу, 
про яке багато писали, 
пишуть та будуть писати. 
Незважаючи на законодавче 
закріплення, зазвичай пред-
мет адвокатської таємниці 
постає у вигляді проблеми, 
що викликає жваві диспути 
та гострі суперечки. Так, 
навіть коли сама адвокат-
ська таємниця визнається як 
константа, багато суперечок 
виникає, коли намагаються 
визначити межі цього інсти-
туту.

Однак, незважаючи на 
те, чи адвокатська таємниця 
покликана захищати інтер-
еси підсудного, чи є вона 
втіленням правосуддя, у її 
понятті містяться гарантії 
права, що необхідні в інтер-
есах правильного здійснення 
правосуддя.

Ю Р И Д И Ч Н И Й  Б І З Н Е С

З
агальний кодекс правил для адвокатів країн Євро-

пейського Співтовариства наголошує на тому, що 

у будь-якому правовому суспільстві адвокату відве-

дено особливу роль; його призначення не обмежено 

сумлінним виконанням свого обов’язку у межах закону. 

Адвокат має діяти в інтересах права в цілому так само, як і в 

інтересах тих, чиї права і свободи йому довірено захищати; 

не лише виступати в суді від імені клієнта, а й надавати 

йому юридичну допомогу у вигляді порад та консультацій. 

У цьому зв’язку на адвоката покладено цілий комплекс 

зобов’язань як юридичного, так і морального характеру, 

які часто вступають у взаємну суперечність. Зобов’язання 

умовно поділяють на такі категорії: перед клієнтом; перед 

судом та іншими органами влади, з якими адвокат кон-

тактує, виступаючи як довірена особа клієнта або від його 

імені; перед іншими представниками даної професії в цілому 

і перед будь-ким з колег зокрема; а також перед суспіль-

ством, для членів якого існування вільної незалежної профе-

сії поряд з додержанням правових норм є найважливішою 

гарантією захисту прав людини перед державною владою та 

іншими інтересами суспільства.

Забороняється будь-яке втручання в адвокатську діяль-

ність, вимагання від адвоката, його помічника, посадових 

осіб і технічних працівників адвокатських об’єднань відо-

мостей, що становлять адвокатську таємницю. 

З цих питань вони не можуть бути допитані як свідки. 

Документи, пов’язані з виконанням адвокатом доручення, 

не підлягають оглядові, розголошенню чи вилученню без 

його згоди. Забороняється прослуховування телефонних роз-

мов адвокатів у зв’язку з оперативно-розшуковою діяльністю 

без санкції Генерального прокурора України, його заступ-

ників, прокурорів Республіки Крим, області, міста Києва. Не 

може бути внесено подання органом дізнання, слідчим, про-

курором, а також винесено окрему ухвалу суду щодо право-

вої позиції адвоката у справі. Адвокату гарантується рівність 

прав з іншими учасниками процесу. Кримінальна справа 

проти адвоката може бути порушена тільки Генеральним 

прокурором України, його заступниками, прокурорами Рес-

публіки Крим, області, міста Києва. Адвоката не можна при-

тягнути до кримінальної, матеріальної та іншої відповідаль-

ності або погрожувати її застосуванням у зв’язку з поданням 

юридичної допомоги громадянам та організаціям згідно із 

законом.

Усі нормативні вимоги для адвокатів зрозумілі, але 

для адвоката мало бути просто спеціалістом у галузі права 

та професіоналом своєї справи, щоб дійсно гарно викону-

вати своє покликання. Адвокат має бути і гарним психоло-

гом, і чудовим оратором, а також креативним у виборі засо-

бів для досягнення мети. Уміння адвоката повернути справу 

у сторону, вигідну своєму клієнтові, полягає не у перекручу-

ванні норм, а в умінні правильно подати ті норми, які можна 

застосувати в даному випадку. А якщо немає фактів, які би 

були вигідні клієнту, то тоді на допомогу адвокату приходить 

ораторське мистецтво. Наприклад, загальновідомий адвокат 

Плевако, захищаючи священика, який не заперечував свого 

злочину і визнав провину, у своїй промові, коли звертався до 

присяжних, сказав, що прокурор в усьому правий, що справа 

зрозуміла. Але потім зазначив, що священик тридцять років 

відпускав усім гріхи. І в довершення промови Плевако запи-

тав: «Чи відпустите ви (присяжні) його гріхи»? Після такої 

промови священика виправдали.

Іноді доводиться стикатися із ситуаціями, коли адво-

кати для досягнення позитивного результату перекручують 

бачення норми права, а, можливо, і не однієї норми, щоб 

у вигідному світлі представити свої аргументи, при цьому 

прикриваються такими гарними і високими поняттями, як 

дух права чи верховенство права. Зачасу такі маніпулятивні 

дії дискредитують довіру до цих дійсно значимих понять, а 

також підривають віру у право і закон як такі. У свідомості 

населення вже вкоренилося твердження, що закон як дишло, 

куди повернеш – туди і вийшло.

А якби, наприклад, усі учасники судових процесів стали 

виконувати свої функції в ідеальному варіанті, то робота 

адвоката у свідомості більшості населення не прирівнюва-

лася б до функції передачі хабара від клієнта до судді. Тоді 

б кожна справа була б для адвоката як справжня пригода, 

як змагання знань, розуму, кмітливості, а також професій-

них і ділових якостей. Не можна не зазначити, що і в наш час 

є професійні та порядні особистості (адвокати, прокурори, 

судді тощо), які сумлінно виконують свої професійні, гро-

мадські та людські обов’язки. Дуже б хотілося, аби чисель-

ність таких представників не зменшувалась, а збільшува-

лась.

Адвокати… 
Які вони?

Анастасія УЛАСЕВИЧ, для «Юридичної газети»

КОЛОНКА ЮРИСТАТТТА

Кожний адвокат повинен пам’ятати про 
таке поняття, як адвокатська таємниця. Важ-
ливо не лише знати що це таке, а й суворо 
його дотримуватися. Адже саме адвокатська 
таємниця є запорукою того, що особа може 
відверто розкрити адвокату всі обставини та 
факти, необхідні для надання правової допо-
моги. Іншими словами, особа, що прийшла до 

адвоката, повинна довіряти йому та бути упев-
неною в тому, що ця інформація не стане загальнодоступною.

Ані Закон України «Про адвокатуру», ані Правила адвокатської 
етики не визначають, що адвокатська таємниця стосується лише 
кримінальних справ. Тому, я вважаю, що адвокатська таємниця 
розповсюджується на всі справи, в яких бере участь адвокат. Бо, 
як я вже зазначала, найголовніше – це побудова довірчих відно-
син. І немає різниці чи це справа про стягнення 100 грн або міль-

йону, кримінальний процес чи розлучення – у будь-якому випадку 
необхідно дотримуватися адвокатської таємниці.

Необхідність реформування законодавства про адвокатуру 
обговорюється вже багато років. Нещодавно Вищою Кваліфі-
каційною Комісією Адвокатури був розроблений проект Закону 
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Основана ідея цього 
законопроекту – створення самостійної самоврядної адвокат-
ської організації, яка не буде залежати від державних органів, та 
впровадження міжнародних стандартів адвокатської діяльності. 
Сподіваюсь, що саме завдяки цьому законопроекту відбудеться 
реформування у сфері адвокатської діяльності та вирішення існу-
ючих проблем. На мій погляд, поняття конфіденційна інформація 
ширше за адвокатську таємницю. Оскільки іноді сторони виявля-
ють бажання визнати конфіденційними навіть умови договору між 
ними. А адвокатська таємниця стосується саме проблеми, на вирі-
шення якої звернулась особа.

Найчастіше у нашій роботі ми маємо 
справу з конфіденційною інформацією. Від-
повідно до Закону України «Про інформацію» 
конфіденційною інформацією є відомості, які 
знаходяться у володінні, користуванні або 
розпорядженні окремих фізичних чи юридич-
них осіб і поширюються за їх бажанням від-
повідно до передбачених ними умов. У дого-

ворі з клієнтом ми погоджуємо, яка інформація 
є конфіденційною та умови розголошення конфіденційної інформа-
ції. У той самий час відповідно до інформаційного листа Вищого Гос-
подарського Суду від 28.03.2007 р. № 01-8/184 інформація, яка є 
предметом адвокатської таємниці, належить до таємної інформа-
ції – інформації, що містить відомості, які становлять передбачену 
законом державну та іншу таємницю, розголошення якої завдає 
шкоди особі, суспільству чи державі, а тому доступ до неї здійсню-
ється відповідно до законів про цю інформацію.

Предметом адвокатської таємниці є консультації, поради, 
роз’яснення та інші відомості, отримані адвокатом/адвокатським 

об’єднанням при здійсненні своїх професійних обов’язків. Розголо-
шення відомостей, що складають адвокатську таємницю, заборо-
нено за будь-яких обставин, а документи, що містять такі відомості, 
не підлягають огляду або вилученню.

Адвокати, адвокатські бюро та адвокатські об’єднання мають 
право та зобов’язані зберігати адвокатську таємницю не тільки в 
кримінальному процесі, а в усіх випадках консультування чи пред-
ставлення інтересів клієнтів. Нова редакція Закону України «Про 
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одер-
жаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» обмежує 
можливість збереження адвокатської таємниці, встановлюючи, що 
адвокати не повідомляють спеціально уповноважений орган про 
свої підозри щодо фінансових операцій, якщо відповідна інформа-
ція стала їм відома за обставин, що є предметом їх адвокатської 
таємниці, коли вони виконують свої обов’язки щодо захисту клі-
єнта, представництва його інтересів у судових органах та у спра-
вах досудового врегулювання спорів. Таке звуження адвокатської 
таємниці, на мою думку, є неприпустимим, адже суперечить Закону 
України «Про адвокатуру» та Правилам адвокатської етики.

Олена ХИТРОВА
Адвокат, старший юрист ЮФ ILF

Аліна ПЛЮЩ
Партнер МЮК Integrites

КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА

КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА

На мою думку, однією з основних засад 
ефективних взаємовідносин адвоката з клі-
єнтом є довіра клієнта своєму адвокату. Така 
довіра будується на впевненості клієнта, що 
відомості, які клієнт довірить адвокатові, не 
будуть поширені далі. Таким чином, адвокат-
ську таємницю можна вважати гарантією клі-
єнта на забезпечення свого права не давати 

свідчення або пояснення щодо себе, членів 
сім’ї чи близьких родичів, а також права на невтручання у своє осо-
бисте та сімейне життя.

Звісно, професійна діяльність будь-якого адвоката, адвокат-
ського об’єднання нерозривно пов’язана з аналізом інформації, 

отриманої від клієнта або щодо клієнта, яка в свою чергу і є пред-
метом адвокатської таємниці.

Переконаний, що на адвоката, який здійснює представництво 
інтересів клієнта, в будь-якому випадку покладається обов’язок 
зберігати адвокатську таємницю незалежно від того, чи є це кримі-
нальна, цивільна або господарська справа.

Основною відмінністю конфіденційної інформації від інфор-
мації, що становить адвокатську таємницю, є визначення режиму 
доступу до такої інформації. Будь-яка особа, яка є власником інфор-
мації, може самостійно визначити режим доступу та умови доступу 
до інформації, а також встановити для неї систему захисту. Інфор-
мація ж, отримана адвокатом при виконанні своїх професійних 
обов’язків, в силу закону стає адвокатською таємницею.

Андрій ПОЖИДАЄВ
Адвокат ЮФ «Астерс»

КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА
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І Н Т Е Р В ' Ю  З  Ю Р И С ТО М

Бесіду вела Ольга ДЄДОВА
«Юридична газета»

• Пане Дубинський, якими голо-
вними тенденціями у сфері 
захисту інтелектуальної влас-
ності відзначився 2010 рік?

– Якщо порівнювати тенден-
ції, що склалися протягом остан-
ніх п’ятьох-десятьох років, то, на 
мій погляд, нині спори з приводу 
захисту інтелектуальної власності 
мають більш глибокий та істот-
ний характер. Так, наприклад, 
особи, які вдаються до неправо-
мірного використання чужої інте-
лектуальної власності, заздалегідь 
готуються до участі у відповідних 
спорах. Розуміючи, що їх дії про-
типравні, вони намагаються заре-
єструвати об’єкти інтелектуальної 
власності на фіктивних юридичних 
осіб та подають заявки, тим самим 
прагнучи створити видимість 
законної діяльності. Тому можу від-
значити, що зараз спори в галузі 
захисту інтелектуальної власності 
стали більш запеклими. Це перша й 
основна тенденція, яка переважала 
у цьому році і, на мій погляд, буде 
домінувати надалі.

Друга тенденція полягає в 
тому, що слідом за розвитком біз-
несу спори в галузі інтелектуальної 
власності переходять в інші (порів-
няно з тими, які домінували у попе-
редні роки) його сегменти. Якщо 
десять років тому спори в осно-
вному стосувалися порушення прав 
інтелектуальної власності тютю-
нових компаній, заводів з вироб-
ництва алкогольних напоїв, кон-
дитерських фабрик, то зараз усе 
більше й більше спорів виникає у 
технологічних галузях. Перш за все 
мова йде про фармацевтику. Уже в 
цьому році були справи, коли роз-
глядалися позови не дрібних міс-
цевих компаній, а великих світо-
вих виробників фармацевтичних 
препаратів. Тобто останнім часом 
виникає багато спорів, пов’язаних 

з патентами у галузі фармацев-
тики, біохімії тощо. У зв’язку з цим 
виникає проблемне запитання: 
чи готова українська судова сис-
тема до таких спорів? Якщо зверну-
тися до світової судової практики 
у галузі захисту інтелектуаль-
ної власності, то ми побачимо, що 
найбільш запеклими є спори щодо 
патентів у наукоємних галузях, 
таких як фармацевтика, хімія та 
інформаційні технології. Це осно-
вні тенденції, що домінуватимуть у 
наступному році у світі та в Україні 
також. Ці тенденції переважали й у 
2010 році.
• Багато юридичних практик 
постраждали від світової еко-
номічної кризи. А як вплинула 
криза на сферу захисту інтелек-
туальної власності?

– З моєї точки зору, порівняно з 
іншими галузями права криза най-
меншим чином вплинула на від-
носини у сфері інтелектуальної 
власності. Відносини інтелектуаль-
ної власності базуються на твор-
чій діяльності людини, а ще жодна 
криза не змогла зупинити люд-
ську творчість. Також слід брати до 
уваги й те, що інтелектуальна влас-
ність – це інерційна галузь права, 
і, хоча криза вже почалася, зупи-
нити, наприклад, розгляд справи 
про винаходи не так і легко. Це дов-
готривалий процес.

Звичайно, певний спад можна 
було спостерігати, однак якщо 
брати до уваги не тільки практику 
нашої компанії, а публічну інфор-
мацію Укрпатенту, то можна від-
значити таку тенденцію: у мину-
лому році була доволі стабільна 
ситуація, яка в нинішньому році 
лише поліпшилася. Наразі ми очі-
куємо на підйом у цій практиці.
• Які проблеми у сфері захисту 
інтелектуальної власності най-
частіше виникають у діяльності 
Вашої компанії?

– Основні проблеми, з якими 
стикаємось ми, ті ж самі, що й у 

наших колег. Перша і, з моєї точки 
зору, найбільш гостра – це про-
блема розмежування повноважень 
між судами. Зараз існують супер-
ечності щодо питання підсудності: 
частина спорів розглядається гос-
подарськими, частина – адміні-
стративними, частина – цивіль-
ними судами. При розгляді спорів 
щодо прав інтелектуальної влас-
ності кожна з названих гілок судо-
вої влади має свою аргументацію, 
чому спори повинні розглядатися 
саме в їх системі. Звичайно, такий 
стан речей не завжди ефектив-
ний, оскільки спори щодо інтелек-
туальної власності досить специ-
фічні, і судді, які розглядають ці 
спори, повинні мати спеціальну 
підготовку та регулярну практику. 
Державний департамент інтелек-
туальної власності започаткував 
програму навчання суддів і здій-
снює її за державний кошт у спеці-
алізованому вищому навчальному 
закладі. Але одночасно навчити 
усіх суддів, що працюють у судах 

різної юрисдикції, фізично немож-
ливо.

На мій погляд, найбільш під-
готовленою у питаннях інтелек-
туальної власності є система гос-
подарських судів. Сьогодні саме в 
них створені спеціалізовані коле-
гії з інтелектуальної власності, у 
яких працюють судді, що здобули 
спеціальну освіту. Регулярно публі-
куються роз’яснення Вищого гос-
подарського суду України щодо 
питань інтелектуальної власності.

Друга проблема полягає в тому, 
що Департамент, який є стороною 

у більшості справ, що стосуються 
інтелектуальної власності, не має 
змоги надсилати своїх представ-
ників до всіх судів держави. Тому 
доцільно було б створити спеціа-
лізований патентний суд. До речі, 
рішення щодо такого суду нещо-
давно прийняли в Росії. Такі суди є і 
в деяких інших країнах.

Ще одна проблема, на яку хоті-
лося б звернути увагу, – удоско-
налення законодавства. Зокрема, 
Закон України «Про охорону прав 
на знаки для товарів і послуг» 
передбачає право власника на 
повне відшкодування збитків, якщо 
його права на товари та послуги 
були порушені. Однак на практиці 
зробити це досить важко. Для вирі-
шення цієї проблеми особисто я 
пропоную взяти за зразок Закон 
України «Про авторське право та 
суміжні права» і ввести визначення 
«компенсація».

Серед більш локальних про-
блем у галузі інтелектуальної влас-
ності є низка проблем щодо судо-
вої експертизи. Практично майже 
в усіх справах, що стосуються інте-
лектуальної власності, признача-
ють судову експертизу. І майже в 
усіх справах після проведення судо-
вої експертизи сторона, якій висно-
вок експерта не подобається, почи-
нає просити призначити повторну 
експертизу, додаткову судову екс-
пертизу чи комплексну судову екс-
пертизу. Усе це призводить до 
затягування розгляду справи, до 
значного її здорожчання. Таким 
чином, з моєї точки зору, дуже 
часто порушуються принципи 
європейського законодавства сто-
совно права особи на розгляд справ 
у розумний та справедливий тер-
мін.

Вважаю, що в першу чергу 
необхідно уніфікувати проблеми, 
пов’язані із судовими експерти-
зами, більш чітко визначити ті 
випадки, коли експертиза дійсно 
потрібна, відмовитись від випад-
ків, коли вона потрібна лише фор-
мально. Повторна експертиза 

повинна бути винятком з правил, а 
не правилом, як це є зараз.
• Які тенденції домінуватимуть 
у сфері захисту інтелектуальної 
власності у 2011 році, на Вашу 
думку?

– Я оптиміст і, на мою думку, 
галузь захисту інтелектуальної 
власності буде розвиватися дуже 
стрімко. Буде зростати кількість 
судових спорів, тому що кожного 
дня заявники подають нові заявки 
на виноходи, товарні знаки, автор-
ське право. Два рази на місяць 
виходить офіційний бюлетень 
«Промислова власність», у якому 
публікують відомості про таку реє-
страцію. Є досить проста статис-
тика: приблизно 0,2 відсотки таких 
документів потім оскаржують 
особи, які вважають, що їх права 
порушено. Тобто чим більше в кра-
їні існує охоронних документів, 
тим більша їх кількість може бути 
оскаржена.

Окрім цього, нещодавно вий-
шов новий Закон «Про судоустрій і 
статус суддів». Він суттєвим чином 
змінив процесуальні норми, що, 
звичайно, стосується і справ про 
інтелектуальну власність.

У НАСТУПНИХ 
НОМЕРАХ
Анна
ВРОНСЬКА
ЮФ «Вронський, 
Вронська та Партнери»

Михайло ДУБИНСЬКИЙ
Керуючий партнер агенції «Дубинський і 
Ошарова», патентний повірений України, адвокат

«Зараз спори в галузі захисту інтелектуальної 
власності стали більш запеклими»

ДУБИНСЬКИЙ Михайло
Народився 31 липня 1961 року.
Займає посаду керуючого партнера 
патентно-юридичної агенції «Дубин-
ський і Ошарова».
Попередня посада: керуючий парт-
нер агенції «Інтелс».
Освіта: Київський національний тех-
нічний університет, диплом з від-
знакою, 1989 р.; Харківський наці-
ональний технічний університет, 
патентознавець-маркетолог, 1995 р.; 
Міжрегіональна академія управління 
персоналом, юрист, 1998 р.; Акаде-
мія Всесвітньої організації інтелекту-
альної власності (WIPO WORLDWIDE 
ACADEMY), 2005 р., майстер права 
інтелектуальної власності; Міжрегіо-
нальна академія управління персо-
налом, 2006 р., науковий ступінь док-
тора філософії права.

 ПРОФІЛЬ ЮРИСТА

«Нині спори з приводу захисту інтелектуальної власності мають більш глибокий та істотний характер»

«Відносини інтелектуальної власності базуються на творчій діяльності людини, а ще 
жодна криза не змогла зупинити людську творчість»

ВІАФАФВА



7№3-4, 25 січня 2011 р. Юридична газета 

Наталія МАМАЛИГА
Юрист ЮФ «Лексфор»

Здавалось би, сьогодні 
діяльність засобів масової 
інформації регулюється низ-
кою законів, яких щороку 
стає дедалі більше. Чого вар-
тий лише 2010 рік, коли було 
прийнято Закон «Про захист 
персональних даних» і Закон 
«Про культуру», який ще не 
набрав чинності. Однак якщо 
уважніше придивитися до 
регулювання ЗМІ, то вийде, 
що не все і не завжди врегу-
льовано законодавством, і 
існує за принципом as is аж 
поки хтось не помітить пору-
шення і не вживе заходів до 
його припинення. Що, знову 
ж таки, у ЗМІ має певні осо-
бливості.

Чинне українське зако-
нодавство передбачає ряд 
питань, з яких держава може 
чи навіть повинна втру-
чатися до діяльності ЗМІ, 
оскільки ігнорування цих 
вимог може призвести до 
порушення прав і законних 
інтересів громадян, гаранто-
ваних у першу чергу Консти-
туцією України, а також дер-
жави – у разі провадження 
діяльності без ліцензії. 
Зокрема, так чи інакше, не 
одним законодавчим актом 
в Україні регулюються певні 
аспекти діяльності ЗМІ.

Ліцензування і реєстра-
ція – діяльність будь-якого 
радіомовленнєвого або теле-
візійного ЗМІ підлягає ліцен-
зуванню, а друкованого 
ЗМІ – реєстрації.

Ліцензії на телерадіо-
мовлення видаються Наці-
ональною радою з питань 
телебачення і радіомов-
лення відповідно до закону 
про цей державний орган, а 
реєстрацію друкованих ЗМІ 
та інформаційних агентств 
здійснює Міністерство юсти-
ції України.

Реклама і спонсор-
ство – тобто розміщення у 
ЗМІ інформації про товари, 
роботи та послуги, призначе-
ної сформувати або підтри-
мати обізнаність споживачів 
реклами та їх інтерес щодо 
таких особи чи товару, або 
популяризація імені, найме-
нування, знака для товарів і 
послуг спонсора.

Реклама і спонсорство 
регулюються Законом Укра-
їни «Про рекламу», а нагляд 
за додержанням законодав-
ства про рекламу здійсню-
ють, крім Нацради з питань 
телебачення і радіомовлення 
у сфері своєї діяльності, Дер-
жавний комітет України з 
питань технічного регулю-
вання та споживчої політики 
у сфері захисту прав спожи-
вачів та Антимонопольний 
комітет України. При цьому, 
останні мають право накла-

дати неабиякі штрафи на 
замовників реклами… а не 
на ЗМІ.

Виборче законодав-
ство – тобто дотримання ЗМІ 
встановлених правил перед-
виборної агітації та рівних 
прав кандидатів на виборні 
посади.

Для телерадіомовлення 
такий нагляд здійснює усе 
та ж Нацрада, а ось за друко-
ваними ЗМІ ніхто не нагля-
дає. У законах про вибори 
прописано лише порядок їх 
діяльності під час передви-
борчої кампанії. І, знову ж 
таки, якщо санкції за пору-
шення виборчого законодав-
ства й будуть, то застосовува-
тимуться вони аж ніяк не до 
ЗМІ, оскільки законами про 
вибори конкретні санкції не 
передбачені.

Авторське право – будь-
який ЗМІ зобов’язаний вико-
ристовувати авторські мате-
ріали, твори літератури, 
науки і мистецтва з дотри-
манням законодавства з 
питань інтелектуальної влас-
ності.

Про це міститься вимога 
у законі про друковані ЗМІ, 
однак випадки порушення 
прав інтелектуальної влас-
ності вітчизняними ЗМІ, на 
жаль, не поодинокі та навіть 
носять системний харак-
тер. Результат цього – велика 
кількість судових позовів до 
ЗМІ, якщо автор не вирішив 
на все «махнути рукою».

Таємниці – тобто недо-
пустимість розголошення у 
ЗМІ державної, банківської, 
комерційної таємниці, таєм-
ниці слідства тощо, а також 
медичної таємниці і таєм-
ниці сповіді, яка стала відома 
журналісту у зв’язку з вико-
нанням службових обов’язків 
(крім випадку, коли ці відо-
мості не було отримано жур-
налістом незаконним шля-
хом).

Однак спеціальної від-
повідальності ЗМІ за пору-
шення таємниці українським 
законодавством не перед-
бачено. Відповідальність 
нестиме лише журналіст, і 
лише у випадку, коли отри-
мав таємну інформацію неза-
конним шляхом. У випадку 
розголошення державної 
таємниці запитання поруш-
нику задаватиме Служба без-
пеки України. Кримінально 
карані діяння – тобто забо-
рона ЗМІ поширювати відо-
мості, що містять заклики до 
повалення конституційного 
ладу, порушення територі-
альної цілісності України, 
пропаганди війни, насиль-
ства, жорстокості, розпалю-
вання расової, національної, 
релігійної ворожнечі, вчи-
нення терористичних актів, 
посягання на права і свободи 
людини, а також розповсю-

дження порнографії.
Відповідно до 

Кримінально-проце суаль-
ного кодексу у випадку вияв-
лення повідомлення про 
злочин опублікованого в 
пресі, або безпосереднього 
виявлення органом дізна-
ння, слідчим, прокурором 
або судом ознак злочину, ці 
органи мають право пору-
шити кримінальну справу. 
При цьому органом дізна-
ння щодо більшості зазначе-
них злочинів є не міліція, а 
Служба безпеки України.

Персональні дані – ЗМІ 
було заборонено втручання 
в особисте життя громадян, 
посягання на їх честь і гід-
ність ще до прийняття зга-
даного на початку цієї статті 
закону, оскільки про це міс-
титься вимога не лише у 
Законі України «Про друко-
вані засоби масової інформа-
ції (пресу) в Україні», але й у 
Конституції України.

В Україні не існує спе-
ціального органу, який би 
наглядав за дотриманням 
законодавства про захист 
персональних даних, а отже, 
відповідальність за дотри-
мання такого законодав-
ства покладається на ЗМІ, а 
у випадку виявлення пору-
шення – на особу, режим 
захисту персональних даних 
якої було порушено.

Суспільна мораль – 
недопустимість поширення 
у ЗМІ відомостей, що нега-
тивно впливають на сус-
пільну мораль, тобто систему 
етичних норм, правил пове-
дінки, що склалися у суспіль-
стві на основі традиційних 
духовних і культурних цін-
ностей, уявлень про добро, 
честь, гідність, громадський 
обов’язок, совість, справед-
ливість.

Поки Кабінет Міністрів 

України «вирішує в установ-
леному порядку питання 
щодо ліквідації Національної 
експертної комісії України 
з питань захисту суспільної 
моралі», комісія діє, оскільки 
її існування передбачено 
Законом України «Про захист 
суспільної моралі», прийня-
тим ще у 2003 році. Саме цей 
закон регулює обсяг і межу 
поширення інформації, яка 
може так чи інакше нега-
тивно вплинути на суспільну 
мораль. Утім, з ліквідацією 
комісії нагляд за дотриман-
ням суспільної моралі не 
закінчиться – принаймні у 
сфері телерадіомовлення, 
оскільки ці функції здійснює 
Нацрада з питань телеба-
чення і радіомовлення. Що 
стосується друкованих ЗМІ – 
а чи не ознаками цензури 
супроводжувалась діяльність 
Комісії?

Заборона цензури – 
гарантується Законом Укра-
їни «Про інформацію», де 
вказано, що заборонена цен-
зура як вимога, спрямована 
до засобу масової інформації, 
журналіста, головного редак-
тора, організації, що здій-
снює випуск засобу масової 
інформації, його засновника 
(співзасновника), видавця, 
розповсюджувача, попере-
дньо узгоджувати інформа-
цію, що поширюється (крім 
випадків, коли така вимога 
йде від автора цієї інформа-
ції чи іншого суб’єкта автор-
ського права і (або) суміж-
них прав на неї), та/або як 
накладення заборони (крім 
випадків, коли така забо-
рона накладається судом) чи 
перешкоджання в будь-якій 
іншій формі тиражуванню 
або поширенню інформа-
ції з боку органів держав-
ної влади, органів місцевого 
самоврядування, їх посадо-

вих осіб.
Свобода думки і слова – 

гарантується Основним 
Законом держави і свободою 
діяльності ЗМІ, однак пови-
нна корелюватися у відповід-
ності до вимог про недопус-
тимість поширення того чи 
іншого виду інформації, про 
які згадано вище.

Отже, можемо зробити 
висновок, що діяльність у 
сфері телерадіомовлення 
більше врегульована, ніж 
діяльність друкованих ЗМІ. 
Серед органів, що так чи 
інакше регулюють діяльність 
ЗМІ, можна виділити:
• Національна рада з питань 

телебачення і радіомов-
лення;

• Міністерство юстиції Укра-
їни;

• Державний комітет Укра-
їни з питань технічного 
регулювання та споживчої 
політики;

• Антимонопольний комітет 
України;

• Служба безпеки України 
та Міністерство внутріш-
ніх справ;

• Національна експертна 
комісія України з питань 
захисту суспільної моралі 
(ще деякий час).

Утім, окрім державного 
регулювання, існують й інші 
види регулювання діяльності 
ЗМІ. Під «внутрішнім регулю-
ванням» можна розглядати 
регулювання діяльності ЗМІ 
об’єднаннями громадян (ска-
жімо, «Артикль 19» – у сфері 
свободи слова, Всесвітня 
організація інтелектуальної 
власності – у сфері захисту 
авторських прав, Спілка жур-
налістів, правозахисні групи 
тощо) та власними силами 
ЗМІ – редколегією та/або 
засновником. Під «іншим 
регулюванням» можна роз-
глядати нагляд за інформа-

цією у ЗМІ з боку церкви 
(навіть якщо вона відмежо-
вана від держави) та читачів, 
які можуть писати листи до 
редакції і деякі з них навіть 
можуть бути опубліковані. У 
такому разі питання про сус-
пільну мораль у ЗМІ чи про 
захист персональних даних 
автоматично знімаються.

Якщо читач вбачає у 
діяльності ЗМІ порушення 
своїх прав, він має право 
письмово звернутися до ряду 
органів, установ та організа-
цій незалежно від підпоряд-
кування і форми власності, 
які, за загальним прави-
лом, встановленим Законом 
України «Про звернення гро-
мадян», повинні дати йому 
письмову відповідь протягом 
місяця. Залежно від сфери, в 
якій читач вбачає порушення 
своїх прав, він може зверну-
тися до органів, які ми роз-
глядали вище у цій статті, з 
відповідною заявою. Зазна-
чений закон встановлює 
гарантії отримання відповіді 
читачем як від редакції при-
ватного ЗМІ, так і від будь-
якого державного органу. 
Тим не менше, отримання 
відповіді не завжди рівно-
цінно вирішенню проблеми. 
Тож, за читачем завжди зали-
шається право звернутися до 
суду. Відповідно до Конститу-
ції України кожен має право 
будь-якими не забороненими 
законом засобами захищати 
свої права і свободи від пору-
шень і протиправних пося-
гань. Відповідно до Цивіль-
ного процесуального кодексу 
України кожна особа має 
право в порядку, встанов-
леному цим кодексом, звер-
нутися до суду за захистом 
своїх порушених, невизна-
них або оспорюваних прав, 
свобод чи інтересів. Зали-
шається лише знайти норму 
закону, яка регулює ці від-
носини, підготувати позовну 
заяву і… чекати рік-півтора, 
поки справа вирішиться. Не 
подобається? А такий поря-
док.

І наостанок. Слід зазна-
чити, що жодним чином на 
законодавчому рівні досі не 
регулюються питання висвіт-
лення інформації в мережі 
Інтернет та питання публіка-
ції замовних матеріалів, або 
«джинси».

Добре було би, якби в 
Україні існувала ефективна 
громадська організація, 
яка здійснювала би моніто-
ринг появи замовних публі-
кацій у пресі та їх аналіз – 
тоді би автоматично знялось 
питання і про «джинсу». 
Адже ж не лише на законо-
давчому рівні можна врегу-
лювати діяльність засобу, 
який поширює інформацію 
на невизначену відстань і до 
невизначеного кола осіб.

М Е Д І А - П РА В О

Всевидюче око
Хто і чому контролює свободу ЗМІ?

ПОЗИЦІЯ ЖУРНАЛІСТА
Слід зазначити, що окрім законів, про які 

говорить автор статті, у 2010 році були роз-
роблені та подані на розгляд до Верховної 
Ради України ще низка законопроектів, що 
стосуються діяльності ЗМІ. Так, наприклад, у 
листопаді минулого року, до ВР були подані 
«Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо забезпечення доступу до 
публічної інформації) (до речі, на цьому тижні 
ВР направила цей Закон на підпис Прези-
денту), проект Закону України «Про реформу-
вання державних і комунальних засобів масо-
вої інформації».

На початку 2011 року до Верховної Ради 
України було внесено проект Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо вдосконалення контролю 
за дотриманням законодавства про рекламу». 
Взагалі, протягом пленарного тижня 11-14 
січня 2011 року Верховна Рада України розгля-
нула 8 з 9 законопроектів у сфері медіа-права. 
Ці, а також ряд інших законопроектів, були 
розроблені Міністерством юстиції України за 
участю громадських організацій, що діють в 
нашій країні і цікавляться положенням ЗМІ в 
Україні. Як бачимо, робота у сфері вдоскона-

лення діяльності ЗМІ проводилася і прово-
диться постійно, проте інколи цю роботу самі 
ЗМІ не бачать, а інколи вона проводиться не у 
всіх напрямках, які необхідно врегулювати.

Також мені хочеться додати, що в Україні 
діють громадські організації, але вони більше 
займаються тим, що беруть учать у розробці 
законопроектів, що стосуються діяльності ЗМІ, 
а не наглядом за тим, що ці ЗМІ публікують. 
Тим паче, не така вже це і проста робота: про-
стежити, який матеріал замовний, а який ні, і 
головне – довести це і притягти ЗМІ до відпо-
відальності.

ВРУ доволі 
активна у сфері 
медіа-права

Ольга ДЄДОВА
«Юридична газета»

В Україні не існує спеціального органу, який би наглядав за дотриманням законодавства про захист 
персональних даних
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У 2010 році законодав-
ство України в галузі інте-
лектуальної власності продо-
вжує активно адаптуватися 
і вливатися у міжнародну 
структуру охорони інтелек-
туальної власності. Кількість 
заявок на отримання охорон-
них документів на об’єкти 
інтелектуальної власності, 
поданих до Держпатенту, 
продовжує зростати.

Практика інтелектуаль-
ної власності одна з найменш 
постраждалих в період світо-
вої економічної кризи. За 
2009 рік можна було відзна-
чити невеликий спад подачі 
заявок на отримання охорон-
них документів на об’єкти 
інтелектуальної власності, 
проте значного зменшення 
кількості справ з розгляду 
спорів про захист інтелек-
туальної власності не було. 
Це пов’язано в першу чергу 
з тим, що розгляд таких спо-
рів займає досить велику 
кількість часу і призупи-
нити вже розпочаті в судах 
спори не так просто. У свою 
чергу можна зазначити, що 
вже в першому кварталі 
2010 року кількість клієнтів 
юридичних фірм, які нада-
ють послуги в галузі захисту 
інтелектуальної власності, 
зросла і під кінець року ситу-
ація в цій галузі доволі ста-
більна.

«УКРАЇНА» ЗА ПРАВИЛАМИ
Якщо говорити про осно-

вні тенденції галузі інте-
лектуальної власності, то 
фахівці відзначають, що 
законопроекти, які повинні 
внести зміни до Закону Укра-
їни «Про авторське право і 
суміжні права», поки знахо-
дяться на стадії розгляду у 
Верховній Раді України.

Проте у законодавстві 
України про охорону прав 
на знаки для товарів і послуг 
певні зміни таки відбулися. 
Наприклад, Міністерством 
освіти і науки України нака-
зом від 04.08.2010 р. № 790 
було затверджено Правила 
погодження питань про вне-
сення позначення, що міс-

тить офіційну назву дер-
жави «Україна», до знака для 
товарів і послуг. 19 жовтня 
2010 р. в Міністерстві юсти-
ції України було зареєстро-
вано відповідний наказ, що 
набрав чинності з того ж дня.

Відтак, згідно з зазначе-
ними вище Правилами вико-
ристанням офіційної назви 
держави «Україна» вважа-
ється внесення позначення 
до знака для товарів і послуг 
як елемента, що містить:  
• офіційну назву держави 

«Україна», написану літе-
рами української та/або 
будь-якої іншої абетки;  

• міжнародний код України 
«UA», визначений згідно зі 
Стандартом Міжнародної 
організації із стандарти-
зації ISO 3166 та Стандар-
том Всесвітньої організації 
інтелектуальної власності 
ST.3;

• імітацію офіційної назви 
держави «Україна», напи-
сану літерами української 
та/або будь-якої іншої 
абетки.

Згода на внесення до 
знака для товарів і послуг 
позначення, що містить офі-
ційну назву держави «Укра-
їна», надається фізичним 
особам-підприємцям та юри-
дичним особам за умови, 
що:
• використання офіційної 

назви держави «Україна» 
не суперечитиме публіч-
ному порядку, принци-
пам гуманності й моралі, 
сприятиме інтересам дер-
жави та не вводитиме в 
оману громадськість щодо 
особи, яка виробляє товар 
чи надає послуги;

• товари і послуги, щодо 
яких передбачається вико-
ристання такого знака для 
товарів і послуг, мають 
промислову, освітню, 
наукову, культурну чи 
художню цінність;

• види товарів та/або 
послуг, які виробляє та/
або надає заявник, є уні-
кальними, притаманними 
лише Україні;

• заявник займає доміну-
юче положення на ринку 
України щодо товарів та/
або послуг, для яких перед-

бачається використання 
знака для товарів і послуг;

• заявник здійснює зовніш-
ньоекономічну діяльність 
та в своїй групі товарів та/
або послуг зовнішньоеко-
номічної діяльності займає 
домінуюче положення;

• тривалість діяльності 
заявника на ринку Укра-
їни або світовому ринку 
щодо таких товарів та/
або послуг становить не 
менше 5 років.

ПЕРШИЙ КРОК ДО 
УДОСКОНАЛЕННЯ 
ЗАКОНОДАВСТВА ДЛЯ 
ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

До речі, саме щодо тор-
гових марок виникає най-
більша кількість судових спо-
рів, така тенденція домінує 
вже не один рік на україн-
ському юридичному ринку. 
Як і раніше, практика засто-
сування чинного законо-
давства в цій галузі підтвер-
джує, що вже настав час 
змінити певні положення 
Закону України «Про охо-
рону прав на знаки для това-
рів і послуг». З позитивних 
моментів можна відзначити, 
що перші кроки в цьому 

напрямку вже зроблені.
Так, Комітетом з питань 

науки і освіти ВР України 
рекомендовано прийняти 
за основу проект Закону 
№ 2748 про внесення змін до 
Закону «Про охорону прав на 
знаки для товарів і послуг» 
(узгодження з Цивільним 
кодексом України і гармоні-
зація із законодавством ЄС)». 
У рекомендованому проекті 
№ 2748 пропонується при-
вести у відповідність термі-
нологію Закону «Про охо-
рону прав на знаки для 
товарів і послуг» до термі-
нології Цивільного кодексу 
України, передбачається вре-
гулювання питання щодо 
охорони прав на колективну 
торговельну марку: допо-
внити перелік підстав для 
відмови в реєстрації прав на 
торговельну марку та визна-
ння їх недійсними, змінити 
процедуру проведення екс-
пертизи заявки на торго-
вельну марку. Також пропо-
нується розширити перелік 
можливих способів захисту 
прав на торговельні марки.

Окрім законопроекту 
№ 2748, Комітет з питань 
науки і освіти ВР України 

рекомендував Парламенту 
прийняти за основу про-
ект Закону № 2749 про вне-
сення змін до Закону «Про 
охорону прав на винаходи і 
корисні моделі» (узгодження 
з Цивільним кодексом Укра-
їни і адаптація до законо-
давства ЄС)». Цим проектом 
передбачається приведення 
у відповідність терміноло-
гії до чинного законодавства 
України, деталізація окремих 
положень щодо прав інтелек-
туальної власності на вина-
ходи та корисні моделі, а 
також адаптація законодав-
ства України в сфері інтелек-
туальної власності до зако-
нодавства Європейського 
Союзу.

Зокрема, Законопроек-
том пропонується визна-
чити, що патент – це «охо-
ронний документ, що 
засвідчує набуття права інте-
лектуальної власності на 
винахід (секретний винахід), 
корисну модель (секретну 
корисну модель)». Пропону-
ється встановити, що «право 
інтелектуальної власності на 
винахід (корисну модель) – 
це особисті немайнові права 
інтелектуальної власності та 
(або) майнові права інтелек-
туальної власності на вина-
хід (корисну модель), зміст 
яких визначається цим зако-
ном відповідно до Цивіль-
ного кодексу України».

Також законопроектом 
пропонується передбачити, 
що законодавство України 
про охорону прав на вина-
ходи (корисні моделі) «базу-
ється на Конституції України 
і складається з Цивільного 
кодексу України, цього 
закону, законів «Про влас-
ність», «Про державну таєм-
ницю» та інших нормативно-
правових актів у сфері 
охорони прав на винаходи 
(корисні моделі)».

В ОЧІКУВАННІ 
НА ЄВРО-2012

Слід сказати, що ще 
однією актуальною тенден-
цією 2010 року є заходи, 
пов’язані із захистом прав 
інтелектуальної влас-
ності Об’єднання європей-
ських футбольних асоціацій 

(УЄФА) та його комерцій-
них партнерів у зв’язку з про-
веденням в Україні чемпіо-
нату Євро-2012 з футболу. 
У зв’язку з цим Державний 
департамент інтелектуаль-
ної власності (далі – Держ-
департамент) спільно з Дер-
жавним підприємством 
«Український інститут про-
мислової власності» (далі – 
Інститут) провів низку 
регіональних семінарів, при-
свячених питанням набуття 
й захисту прав інтелектуаль-
ної власності УЄФА.

Фахівці Держдепарта-
менту та Інституту включили 
в програму семінарів акту-
альні теми, які викликали 
жвавий інтерес аудиторії та 
велику кількість запитань 
учасників. Серед висвітлених 
були такі:
• н о р м а т и в н о - п р а в о в е 

забезпечення правової 
охорони й захисту прав 
інтелектуальної власності 
УЄФА та його комерційних 
партнерів;

• паразитичний марке-
тинг як вид протизакон-
ної діяльності, засоби 
боротьби з ним;

• автоматизована база 
даних інтелектуальної 
власності УЄФА та його 
комерційних партнерів: 
призначення, структура та 
користування;

• основні положення Дирек-
тив для медіа з викорис-
тання офіційних знаків 
УЄФА.

Представники Держде-
партаменту під час прове-
дення цих заходів запевнили 
присутніх, що з наближен-
ням чемпіонату кількість 
правопорушень у галузі інте-
лектуальної власності буде 
збільшуватися. Тому заходи, 
що дають можливість слуха-
чам отримати повну інфор-
мацію про те, що таке інте-
лектуальна власність, яким 
чином її захищати та як запо-
бігати правопорушенням, 
будуть проводитись і у 2011 
році.

До того ж під час семіна-
рів ще раз підкреслили осно-
вні проблеми, що є в нашій 
державі у галузі захисту прав 
інтелектуальної власності. 

І Н Т Е Л Е К Т УА Л Ь Н А  В Л АС Н І С Т Ь

Сфера інтелектуальної власності 2010
Стабільний розвиток протягом року

 КОМЕНТАРІ ЕКСПЕРТІВ

«Серед висвітлених проблем 
найбільш актуальними є питання, 
які пов’язані з реєстрацією та 
використанням доменних імен»

Розвиток міжнародних 
відносин, вступ України до 
Світової організації тор-
гівлі, а зараз ще й очіку-
вання на Євро-2012 – все 
це неодмінно вже котрий 
рік впливає на станов-
лення інституту права інте-
лектуальної власності в 
Україні та зумовлює акти-
візацію процесів удоско-
налення законодавства 
України та адаптації його 
до законодавства Євро-
пейського Союзу.

Але, з огляду на прак-
тику застосування, серед 

висвітлених проблем найбільш актуальними є 
питання, які пов’язані з реєстрацією та викорис-
танням доменних імен. Автором наведені найбільш 
поширені процедури захисту прав власників тор-
говельних марок та доменних імен, а також звер-
нуто увагу на деякі недосконалості чинного законо-
давства, що спричиняє труднощі у захисті їх прав. 
Разом з цим, варто звернути увагу на суб’єктивні 
чинники, наприклад, окреслює проблему домен-
них імен й значна кількість звернень власників 

торговельних марок з приводу надходження листів 
Офіційного реєстратора доменних імен щодо тер-
мінової необхідності реєстрації доменів з відтво-
ренням їх торговельної марки та зауваження щодо 
спливу строку пріоритетної реєстрації доменного 
імені та можливості реєстрації його іншою особою.

Також заслуговує на увагу підняття проблеми 
законодавчого врегулювання поняття «комер-
ційне найменування». Юридичне супроводження 
господарської діяльності деяких суб’єктів усе час-
тіше вказує на прогалини законодавства у цьому 
напрямку та необхідність його більш деталь-
ного з’ясування і закріплення на законодавчому 
рівні. Запровадження цього поняття у Цивільному 
кодексі України не набуло подальшого його розви-
тку, тоді як розвиток господарської діяльності, фор-
мування активів, гудвілу того чи іншого суб’єкта 
господарювання під його «власним ім’ям» у сучас-
них економічних реаліях може обмежуватися лише 
можливістю скористатися захистом прав на торго-
вельну марку.

«В Україні також починають 
говорити про можливу 
співвідповідальність 
«технічних» учасників під час 
порушення користувачами прав 
інтелектуальної власності»
Описані автором статті сучасні порушення в 
мережі Інтернет іноді віддзеркалюються і на «тех-

нічних» учасниках ринку – 
провайдерах доступу до 
Інтернет та провайдерах 
дата-центрів, які розміщу-
ють на своїх майданчиках 
різноманітні веб-ресурси 
та надають користува-
чеві можливість виходу до 
мережі.

Стежачи за ініціати-
вами північного сусіда, 
в Україні також почина-
ють говорити про мож-
ливу співвідповідальність 
«технічних» учасників під 
час порушення користува-
чами прав інтелектуаль-

ної власності. 
Так, у РФ зараз розглядається проект змін до 

Цивільного кодексу, відповідно до яких провай-
дер може уникнути відповідальності лише за умови 
виконання певних дій, а саме: видалення контенту 
користувача за письмовим запитом, за умови, 
якщо провайдер не знав про нелегальність того 
контенту, що розміщувався користувачем.

На щастя, ситуація в Україні є більш про-
зоро врегульованою за прикладом європейських 
країн. Так, відповідно до Закону «Про телекомуні-
кації» провайдер не несе відповідальності за зміст 
інформації, що передається його мережами. Вка-
зана норма захищає власників «майданчиків» та 

провайдерів телекомунікацій від відповідальності 
за незаконні дії, що вчинено власниками інформа-
ції, які скористалися їхніми послугами.

Видалення незаконної інформації або обме-
ження до неї доступу можливе в Україні лише за 
рішенням суду. Хоча спроби спростити процедуру 
досудового закриття інформації ведуться, невирі-
шеним залишається питання правомірності запиту 
на видалення інформації та визначення належ-
ного суб’єкта, який має повноваження на видачу 
такого запиту. Під час надходження вказівки на 
видалення або обмеження доступу до інформа-
ції від суб’єкта, який представився правовласни-
ком і заявив про порушення своїх прав, провайдер 
не може та не має повноважень перевірити пра-
вомірність цього запиту та дійсну наявність прав у 
саме цього суб’єкта-заявника. 

Цікавою особливістю українського бізнесу 
із захисту авторського та суміжних прав є те, що 
суб’єкти, які претендують на представництво 
інтересів власників прав, у більшості випадків 
не можуть підтвердити відповідні повноваження, 
що їх було надано правовласниками щодо цих 
прав. Тому в Україні, як і в Європі, судова проце-
дура щодо встановлення наявності прав є необ-
хідною та доречною, а її відміна, крім можливого 
порушення прав провайдерів, може призвести 
також до того, що запити про обмеження доступу 
до інформації стануть одним із засобів недобросо-
вісної конкурентної боротьби на телекомунікацій-
ному ринку.

Світлана ПАНОВА
Асоційований партнер 

ЮФ «Юрлайн»

Ірина КОЗЛОВА
Заступник директора 

Телекомунікаційної 

палати України

На даний момент не вироблено однозначної та єдиної для всіх країн 
позиції щодо захисту авторських прав в мережі Інтернет
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Так, наприклад, залиша-
ється високим рівень вироб-
ництва та імпорту контра-
фактної продукції, а також 
об’єктивна складність збору 
доказової бази для встанов-
лення зв’язку між фактором 
правопорушення й вигодоз-
добувачем. Незважаючи на 
державну боротьбу з контр-
афактною продукцією, в 
Україні процвітає її стихій-
ний продаж на ринках та у 
мережі Інтернет. Не змен-
шилася й кількість пірат-
ської продукції та точок її 
продажу. На жаль, Україна 
займає перші місця в світі 
серед країн, що мають най-
вищий рівень піратської про-
дукції.

СТАРІ – НОВІ ПРОБЛЕМИ 
ГАЛУЗІ

Загалом, варто заува-
жити, що основні проблеми в 
галузі захисту інтелектуаль-
ної власності в Україні носять 
майже однаковий характер з 
проблемами, що були у мину-
лих роках. Так як і раніше, 
досить актуальна проблема 
розмежування повноважень 
між цивільними, господар-
ськими та адміністратив-
ними судами при розгляді 
спорів щодо захисту інте-
лектуальної власності. Вирі-
шенням цієї проблеми може 
стати створення спеціалі-
зованого патентного суду з 
інтелектуальних прав.

Більш локальною, але 
досить актуальною для 
галузі інтелектуальної влас-
ності, є проблема порядку 
призначення судової експер-
тизи, пов’язаної з інновацій-
ними об’єктами інтелекту-
альної власності. Наприклад, 
у цьому році багато юрис-
тів, що спеціалізуються у 
галузі інтелектуальної влас-
ності, відзначили проблеми, 
що виникають у зв’язку з 
призначенням експертного 
дослідження фахівців у галузі 
медицини та фармакології.

Усі ці проблеми потре-
бують законодавчого вирі-
шення, адже від розв’язання 
проблеми створення ефек-
тивної системи охорони інте-
лектуальної власності зале-
жить міцність фундаменту 
для інноваційної моделі роз-
витку України, її модерніза-
ції, підвищення конкурен-
тоспроможності у світовій 
соціально-економічний сис-
темі.

І хоча проблеми мають 
такий самий характер, як 
і кілька років тому, можна 
простежити певну тенден-
цію – реальне життя, як 
зазвичай і відбувається, 
випереджає розвиток права 
і на сьогоднішній день про-
цедури щодо захисту інно-
ваційних об’єктів інтелекту-
альної власності поки що не 
прописані у законах України.

ПОРУШЕННЯ В МЕРЕЖІ 
ІНТЕРНЕТ

Разом з тим, новацію, що 
вже встигла стати проблем-
ною, оскільки немає чітко 
прописаної законодавчої 
процедури, стала ситуація 
із захистом інтелектуальної 
власності в мережі Інтернет.

Одна з основних функ-
цій Всесвітньої павутини 
полягає в передачі інформа-
ції. Саме через цю її особли-
вість необхідний баланс між 
авторським правом і сво-
бодою поширення та отри-
мання інформації дуже часто 
порушується.

З використанням Інтер-
нету відбуваються найрізно-

манітніші правопорушення, 
такі як плагіат, незаконна 
торгівля об’єктами прав 
інтелектуальної власності, 
а також торгівля конт-
рафактною продукцією 
через Інтернет-магазини. 
Об’єктами правопорушень 
є найрізноманітніші об’єкти 
прав інтелектуальної влас-
ності. Правопорушення в 
глобальній мережі носять 
транснаціональний характер 
і на даний момент не виро-
блено однозначної та єдиної 
для всіх країн позиції щодо 
захисту авторських прав в 
мережі Інтернет.

До того ж, окрім того, 
що в сучасному світі вини-
кла загальна необхідність 
захисту традиційних об’єктів 
інтелектуальної власності 
в мережі Інтернет, досить 
актуальним стає і питання 
захисту прав на доменні 
імена, бази даних, а так 
само комп’ютерні програми, 
одним словом, об’єкти інте-
лектуальної власності, наро-
джені в рамках Інтернет-
простору.

Так, зовсім нещодавно 
виникло поняття «кіберскво-
тинг», тобто протизаконна 
діяльність, що полягає у реє-
страції, використанні та про-
понуванні до продажу домен-
ного імені із несумлінним 
наміром отримати прибуток 
від паразитування на гудвілі 
або торговельній марці, яка 
належить іншій особі.

Якщо говорити про 
сферу захисту інтелектуаль-
ної власності, то тут кібер-
сквотери використовують 
так званий брендовий кібер-
сквотинг, тобто реєстрація 
доменних імен, що містять 
товарні знаки, комерційні 
найменування, популярні 
імена, всі засоби індивіду-
алізації, що охороняються 
законом. Слід зазначити, що 
зараз хоча і є випадки, коли 
законні власники товарних 
знаків позбавляли кібер-
сквотерів права на домен в 
судовому порядку і притя-
гали їх до відповідальності, 
але зазвичай незаконно 
захоплені права на домени і 
справді викупляються.

ЯК БОРОТИСЯ 
З КІБЕРСКВОТИНГОМ

На основі чинного зако-
нодавства існують певні 
можливості боротьби з кібер-
сквотингом. Так, напри-
клад, можна використати 
положення Закону України 
«Про охорону прав на знаки 
для товарів і послуг». Згідно 
з п. 3 ст. 5 Закону України 
«Про охорону прав на знаки 
для товарів і послуг» право 
власності на товарний знак 
засвідчується свідоцтвом. Це 
свідоцтво згідно з п. 5 ст. 16 
цього ж Закону надає його 
власнику виключне право 
забороняти іншим особам 
використовувати без його 
згоди зареєстрований знак 
стосовно наведених у свідо-
цтві товарів і послуг; заре-
єстрований знак стосовно 
товарів і послуг, спорідне-
них з наведеними у свідо-
цтві, якщо внаслідок такого 
використання можна ввести 
в оману щодо особи, яка 
виробляє товари чи надає 
послуги; позначення, схоже 
із зареєстрованим знаком, 
стосовно наведених у свідо-
цтві товарів і послуг, якщо 
внаслідок такого викорис-
тання ці позначення і знак 
можна сплутати; позна-
чення, схоже із зареєстрова-
ним знаком, стосовно това-

рів і послуг, споріднених з 
наведеними у свідоцтві, якщо 
внаслідок такого викорис-
тання можна ввести в оману 
щодо особи, яка виробляє 
товари чи надає послуги, або 
ці позначення і знак можна 
сплутати. У свою чергу у п. 1 
ст. 20 зазначається, що пору-
шенням прав власника свідо-
цтва вважається також вико-
ристання без його згоди в 
доменних іменах знаків та 
позначень, вказаних у пункті 
5 статті 16 цього Закону.

Зазначені положення 
закону можуть бути викорис-
тані в досить вузькій сфері 
застосування, тому що неза-
конним є тільки викорис-
тання товарного знака сто-
совно тих товарів, робіт або 
послуг, за якими він зареє-
стрований. Однак, як показує 
практика, у багатьох випад-
ках власники доменних імен, 
що збігаються з будь-якими 
зареєстрованими товарними 
знаками, не використову-
ють свої сайти щодо товарів, 
робіт і послуг, для індивіду-
алізації яких зареєстровано 
відповідний товарний знак. 
Окрім того, кіберсквотери 
можуть взагалі ніяк не вико-
ристовувати такий домен, а 
придбати його саме для того, 
щоб продати законним влас-
никам.

Ще один закон, який 
можна використати під час 
боротьби з кіберсквотерами 
є Закон України «Про автор-
ське право і суміжні права». 
Його положення можуть 
бути використані у випадку, 
якщо доменне ім’я повторює 
відоме оригінальне слово, 
яке одночасно є товарним 
знаком або комерційним 
найменуванням. Головною 
проблемою в такому випадку 
буде доведення оригіналь-
ності використовуваного 
слова і факту порушення 
авторського права.

Можна поглянути на реє-
страцію доменного імені, що 
копіює вже існуючий товар-
ний знак або фірмове найме-
нування, з боку порушення 
законодавства про недобро-
совісну конкуренцію. Часина 
перша Закону України «Про 
захист від недобросовісної 
конкуренції» визначає недо-
бросовісну конкуренцію 
як будь-які дії у конкурен-
ції, що суперечать торговим 
та іншим чесним звичаям у 
господарській діяльності. Як 
бачимо, це визначення може 
бути використано для дове-
дення незаконного харак-
теру реєстрації та викорис-
тання доменного імені. Хоча 
у 2-4 главах зазначеного 
Закону визначаються дії, що 
є недобросовісною конку-
ренцією, проте щодо захисту 
доменного імені вони 
можуть мати тільки декла-
ративний характер. Тому, 
щоб довести, що незаконна 
реєстрація та використання 
доменного імені є недобро-
совісною конкуренцією, 
можна посилатися на між-
народне законодавство, а в 
цьому конкретному випадку 
на норми Паризької Кон-
венції про захист промисло-
вої власності від 20 березня 
1883 р., яка набула чинності 
для України 25 грудня 1991 р. 
Так, ст. 10-bis говорить про 
те, що актом недобросовісної 
конкуренції вважається будь-
який акт конкуренції, що 
суперечить чесним звичаям у 
промислових і торговельних 
справах. Уже були випадки 
в світовій практиці тлума-
чення цих положень Кон-

венції при реєстрації домен-
ного імені, ідентичного вже 
існуючому товарному знаку 
або комерційному наймену-
ванню, як акту недобросовіс-
ної конкуренції.

Однак, слід пам’ятати, 
що недобросовісна конку-
ренція може існувати лише 
між установами, підприєм-
ствами та організаціями, а 
також приватними підпри-
ємцями. А в якості кіберскво-
терів найчастіше виступа-
ють приватні фізичні особи, 
тому їх дії за законодавством 
України не підпадають під 
недобросовісну конкурен-
цію.

Усі зазначені способи 
захисту, окрім, звичайно, 
застосування законодав-
ства про авторське і суміжні 
права, можуть викорис-
товуватись і щодо захисту 
комерційних найменувань. 
На думку деяких юрис-
тів, що спеціалізуються у 
сфері захисту інтелекту-
альної власності, норми 
глави 43 «Право інтелекту-
альної власності на комер-
ційне найменування» дещо 
недосконалі та ускладню-
ють процедуру захисту прав 
на даний об’єкт. Так, дуже 
часто проблеми виникають 
через те, що нема чіткого 
розуміння сутності комер-
ційного найменування. 
Тому, право на комерційне 
найменування може наба-
гато ефективніше захища-
тися на підставі Положення 
про фірму, прийнятого в 
СРСР 22 червня 1927 р. і чин-
ного в Україні. Положення 
встановлюють загальну 
заборону на використання 
комерційного наймену-
вання безвідносно до виду і 
сфери діяльності власника та 
порушника. Власник комер-
ційного найменування пови-
нен довести лише факт пору-
шення.

На даний час в нашій дер-
жаві поки що не було гуч-
них справ з приводу захо-
плення доменних імен, однак 
це не говорить про доскона-
лість законодавства Укра-
їни. Зараз досить актуаль-
ним є питання створення 
відповідного законодавства, 
що б могло чітко прописати 
норми боротьби з незакон-
ним захопленням доменних 
імен. Одним з перших кро-
ків у цьому напрямку можна 
назвати розробку умов реє-
страції доменних імен різ-
них рівнів. Наприклад, 
порядок реєстрації домен-
них імен у домені .uа регла-
ментують «Правила домена 
UA», що набули чинності 
27.07.2001 р.

Варто зазначити, що 
фахівці у галузі інтелектуаль-
ної власності прогнозували 
те, що власники популярних 
і комерційно успішних брен-
дів дедалі активніше будуть 
намагатися захищати свої 
права від порушень у мережі 
Інтернет. Більша частина 
таких порушень стосується 
саме захисту прав у домен-
них суперечках. У цьому році 
представники українських 
юридичних компаній більше 
уваги приділили цій кате-
горії справ, адже порівняно 
з минулими роками їх кіль-
кість зросла в три-чотири 
рази. Тому суддям та юрис-
там слід звернути увагу на 
цю категорію справ, до того 
ж сформулювати єдині пра-
вові підходи для правиль-
ного вирішення спорів, 
пов’язаних з доменним ім’ям, 
слід на законодавчому рівні.

«Авеллум Партнерс» консультує МНР S.A. 
у зв’язку з пропозицією 11,4 млн ГДР на суму 
188 млн доларів США
Юридична фірма «Авеллум Партнерс» виступила україн-

ським юридичним радником компанії «MHP S.A.» та її укра-

їнських компаній (МХП) у зв’язку з пропозицією 11,4 млн 

звичайних акцій у формі глобальних депозитарних розпи-

сок (ГДР) на суму близько 188,6 млн доларів США. Пропо-

зицію ГДР, в якій одна ГДР представляє інтерес однієї акції, 

було успішно здійснено компанією WTI Trading Limited 

(Акціонер-емітент), в той час, як компанія МХП не отримала 

ніяких коштів від цього розміщення ГДРів. ГДРи були про-

дані за ціною 16,5 дол. за одну ГДР.

Група МХП є провідною агропромисловою компанією в 

Україні з вирощування та виробництва м’яса птиці, а також з 

вирощування різних видів зернових. Група МХП є провідним 

українським птахівницьким підприємством, обсяги вироб-

ництва якого складають приблизно 43% від усього виробле-

ного курячого м’яса в Україні у 2009 році. Команду «Авеллум 

Партнерс» очолювали партнери Микола Стеценко та Гліб 
Бондар. Коментуючи цю подію, Микола Стеценко зазна-

чив: «Ми дуже пишаємося тим, що продовжуємо допомагати 

групі МХП у її транзакціях на міжнародних ринках капіталу. 

Я впевнений, що збільшення кількості ГДРів компанії MHP 

S.A. у вільному обігу сприятиме подальшому зміцненню 

позицій МХП на ринку». Міжнародна юридична фірма 

Freshfields Bruckhaus Deringer виступила юридичним рад-

ником МХП з питань законодавства Англії.

«Лавринович і Партнери» стала юридичним 
радником «Промінвестбанку»
У рамках своєї банківської практики «Лавринович і Парт-
нери» буде надавати юридичні послуги «Акціонерному 

комерційному промислово-інвестиційному банку» («Пром-

інвестбанк»). Відповідний рамковий договір був укладений 

сторонами 6 січня 2011 року. «Промінвестбанк» є одним з 

найбільших кредиторів економіки України. Заснований у 

1992 році, «Промінвестбанк» входить до групи найбільших 

банків України. У 2001 році банк вперше увійшов до списку 

1000 найбільших банків світу.

Основний акціонер банку з 2009 року – Державна кор-

порація «Банк розвитку зовнішньоекономічної діяльності» 

(«Зовнішекономбанк») Російської Федерації. Одним з клю-

чових завдань Банку є сприяння кооперації підприємств-

партнерів в Росії та Україні і координація взаємодії економік 

цих країн.

«Лавринович і Партнери» представила 
інтереси Міністерства фінансів України
Юридична фірма «Лавринович і Партнери» забезпечила 

юридичну підтримку Міністерству фінансів України у ході 

переговорів і підписання договорів щодо надання гаран-

тії державою Україна за кредитом, наданим південнокорей-

ським «Ексімбанком» територіально-галузевому об’єднанню 

«Південна залізниця» у розмірі 261 млн доларів США.

У рамках співпраці між урядом Південної Кореї і уря-

дом України були досягнуті домовленості про фінансування 

південнокорейським «Ексімбанком» закупівлі 10 високош-

видкісних поїздів корпорації Hyundai для забезпечення 

пересування гостей Євро-2012 між ключовими містами – 

Донецьком, Харковом, Львовом і столицею.

Партнер юридичної фірми «Лавринович і Партнери» – 

Ірина Марушко на переговорах з південнокорейською сто-

роною представляла інтереси Міністерства фінансів України 

як юридичний радник з питань українського права. Інтереси 

Міністерства фінансів України з питань англійського права 

представляла міжнародна юридична компанія White & Case.

Очікується, що 6 високошвидкісних поїздів почнуть 

функціонувати до 2012 року. 

Відстань від столиці до Харкова буде покриватися за 

3,5 години, до Львова за 4,5 години, до Донецька – за 5,5-6 

годин.

Юристи «Ілляшев та Партнери» рекомендовані 
Legal Experts EMEA 2011
Юристи юридичної фірми «Ілляшев та Партнери» рекомен-

довані для роботи в Україні міжнародним юридичним довід-

ником Legal Experts EMEA 2011, який містить інформацію 

про провідних експертів юридичного ринку Європи, Близь-

кого Сходу та Африки.

Михайло Ілляшев, керуючий партнер ЮФ «Ілляшев та 

Партнери», відмічений для роботи в Україні у сфері корпо-

ративного права, злиттів і поглинань та інтелектуальної 

власності, Роман Марченко, старший партнер – вирішення 

спорів. Максим Копейчиков, партнер, відмічений у сфері 

банківського, фінансового права і ринків капіталу, а також 

нерухомості та будівництва, а Ірина Кириченко, юрист, 

патентний повірений України – у сфері інтелектуальної влас-

ності.

НОВИНИ ЮРИДИЧНИХ ФІРМ
news@yur-gazeta.com – надсилайте новини про свою діяльність
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Євген ЩЕГЛОВ
Старший юрист 
ЮК «Правовий Альянс»

А в статті 136 кодексу 
вказано, що для визначення 
об’єкта оподаткування не 
враховуються доходи суми 
попередньої оплати та аван-
сів, отриманої у рахунок 
оплати товарів, виконаних 
робіт, наданих послуг.

Положенням пункту 
137.2 кодексу передба-
чено, що доходом у разі 
отримання коштів цільо-
вого фінансування з фондів 
загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страху-
вання або бюджетів визна-
ється:
• сума коштів, що дорів-

нює частині амортиза-
ції об’єкту інвестування 
(основних засобів, нема-
теріальних активів), про-
порційній долі отрима-
ного платником податку з 
бюджету цільового фінан-
сування капітальних інвес-
тицій у загальній вартості 
таких інвестицій в об’єкт;

• цільове фінансування для 
компенсації витрат (збит-
ків), яких зазнало підпри-
ємство, та фінансування 
для надання підтримки 
підприємству без установ-
лення умов витрачання 
таких коштів на вико-
нання в майбутньому пев-
них заходів – з моменту 
його фактичного отри-
мання;

• цільове фінансування, 
крім випадків, зазначе-
них у попередніх підпунк-
тах, – протягом тих періо-
дів, у яких були здійснені 
витрати, пов’язані з вико-
нанням умов цільового 
фінансування.

Відповідно до пункту 
140.1.2 (Розділ ІІІ) до складу 
витрат не включаються нара-
хування роялті на користь 
нерезидента (крім нара-
хувань, що здійснюються 
суб’єктами господарювання 
у сфері телебачення і раді-
омовлення), в обсязі, що 
перевищує 4 відсотки доходу 
(виручки) від реалізації про-
дукції (товарів, робіт, послуг) 
(за вирахуванням податку 
на додану вартість та акциз-
ного податку) за звітний рік, 
а також у випадках, якщо 
виконується будь-яка з умов:
а)  особа, на користь якої 

нараховуються роялті, 
є нерезидентом, що має 
офшорний статус;

б)  особа, на користь якої 
нараховується плата за 
такі послуги, не є бене-
фіціарним (фактичним) 
отримувачем (власником) 
такої плати за послуги за 
винятком випадків, коли 
бенефіціар (фактичний) 
власник надав право отри-
мувати таку винагороду 
іншим особам;

в)  роялті виплачуються щодо 
об’єктів, права інтелекту-
альної власності стосовно 
яких вперше виникли у 

резидента України.
Відповідно до Податко-

вого кодексу України осно-
вна ставка податку становить 
16 відсотків (з 01.01.2011 р. 
до 31.12.2011 р. застосову-
ється ставка – 23 відсотки; з 
01.01.2012 р. до 31.12.2012 р. 
застосовується ставка – 21 
відсоток; з 01.01.2013 р. 
до 31.12.2013 р. застосову-
ється ставка – 19 відсотків; з 
01.01.2014 р. застосовується 
ставка – 16 відсотків).

Резидент або постійне 
представництво нерези-
дента, що здійснюють на 
користь нерезидента або 
уповноваженої ним особи 
будь-яку виплату з доходу 
з джерелом його похо-
дження з України, отрима-
ного таким нерезидентом 
від провадження господар-
ської діяльності (у тому числі 
на рахунки нерезидента, 
що ведуться в національній 
валюті), крім доходів, зазна-
чених у пунктах 160.3 – 160.6 
цієї статті, зобов’язані утри-
мувати податок із таких 
доходів, зазначених у пункті 
160.1 цієї статті, за ставкою 
у розмірі 15 відсотків їх суми 
та за їх рахунок, який спла-
чується до бюджету під час 
такої виплати, якщо інше 
не передбачено положен-
нями міжнародних догово-
рів України з країнами рези-
денції осіб, на користь яких 
здійснюються виплати, що 
набрали чинності.

Резиденти, які здійсню-
ють виплати нерезидентам 
за виробництво та/або роз-
повсюдження реклами про 
такого резидента, під час 
такої виплати сплачують 
податок за ставкою 20 від-
сотків суми таких виплат за 
власний рахунок.

Резиденти, які надають 
агентські, довірчі, комісійні 
та інші подібні послуги з про-
дажу чи придбання това-
рів, робіт, послуг за рахунок 
і на користь нерезидента (у 
тому числі укладення дого-
ворів з іншими резидентами 
від імені і на користь нере-
зидента), утримують і пере-
раховують до відповідного 
бюджету податок з доходу, 
отриманого таким нерези-
дентом з джерел в Україні, 
визначений у порядку, перед-
баченому для оподатку-
вання прибутків нерезиден-
тів, що проводять діяльність 
на території України через 
постійне представництво. 
При цьому такі резиденти не 
підлягають додатковій реє-
страції в органах державної 
податкової служби як плат-
ники податку.

Оскільки міжнародні 
договори, укладені Україною 
про усунення подвійного 
оподаткування, не регулю-
ють сплату податку на додану 
вартість, то зміни цього 
податку, визначені Податко-
вим кодексом, можуть впли-
нути на діяльність пред-
ставництв фармкомпаній в 
Україні. У порівнянні з чин-
ним законодавством про-

ект Податкового кодексу 
передбачає новий порядок 
визначення дати зобов’язань 
по ПДВ при поставках за 
бюджетні кошти.

Пункт 187.7 (Розділ V. 
Податок на додану вартість) 
Податкового кодексу перед-
бачає особливий порядок 
визначення дати виникнення 
податкових зобов’язань 
при поставках фармпрепа-
ратів за рахунок бюджет-
них коштів, зокрема датою 
виникнення податкових 
зобов’язань у випадку поста-
чання товарів/послуг з опла-
тою за рахунок бюджетних 
коштів є дата зарахування 
таких коштів на банківський 
рахунок платника податку 
або дата отримання відповід-
ної компенсації у будь-якій 
іншій формі, включаючи 
зменшення заборгованості 
такого платника податку за 
його зобов’язаннями перед 
бюджетом.

Пункт 188.1 (Розділ V) 
Податкового кодексу перед-
бачає, що база оподатку-
вання операцій з постачання 
товарів/послуг визнача-
ється, виходячи з їх договір-
ної (контрактної) вартості, 
але не нижче за звичайні 
ціни, з урахуванням загаль-
нодержавних податків та 
зборів (крім податку на 
додану вартість та акциз-
ного податку на спирт ети-
ловий, що використовується 
виробниками-суб’єктами 
господарювання для вироб-
ництва лікарських засо-
бів (у тому числі компонен-
тів крові і вироблених з них 
препаратів), крім лікарських 
засобів у вигляді бальзамів та 
еліксирів).

Відповідно до пп. 5.1.7 
Закону України «Про пода-
ток на додану вартість» 
постачання зареєстрованих 
і допущених до застосування 
в Україні лікарських засо-
бів згідно з переліком, який 
щорічно визначається Кабі-
нетом Міністрів України до 1 
вересня року, попереднього 
звітному (Постанова Кабі-
нету Міністрів України «Про 
перелік лікарських засобів 
і виробів медичного при-
значення, операцію з про-
дажу яких, звільняються від 
оподаткування на додану 
вартість» від 17.12.2003 р. 
№ 1949), є основою для 
застосування пільг по сплаті 
ПДВ.

Пунктом 1 вказаної 
Постанови передбачено, що 
переліком лікарських засо-
бів, операції, з продажу яких 
звільняються від оподатку-
вання на додану вартість, 
є Державний реєстр лікар-
ських засобів.

У Податковому 
кодексі України з’явилась 
стаття 197.1.29, якою перед-
бачено звільнення від ПДВ 
постачання лікарських засо-
бів, дозволених для виробни-
цтва і застосування в Україні 
та внесених до Державного 
реєстру лікарських засо-
бів (у тому числі аптечними 

закладами), а також виро-
бів медичного призначення 
за переліком, затвердженим 
Кабінетом Міністрів Укра-
їни.

Термін «дозволених для 
виробництва і застосування 
в Україні» може свідчити про 
застосування даної пільги 
для ліків, які не тільки заре-
єстровані в України, але й 
дозволені до виробництва в 
нашій державі.

Згідно з пп. 197.1.5 
Податкового кодексу Укра-
їни від податку звільняється 
постачання послуг з охорони 
здоров’я закладами охорони 
здоров’я, що мають ліцензію 
на постачання таких послуг, 
а також постачання послуг 
реабілітаційними устано-
вами для інвалідів та дітей-
інвалідів, що мають ліцензію 
на постачання таких послуг, 
крім:
а)  надання косметологічної 

допомоги, крім тієї, що 
надається за медичними 
показаннями;

б)  масаж для зміцнення 
здоров’я дорослого насе-
лення, корекції осанки 
тощо;

в)  проведення профілактич-
них медичних оглядів з 
підготовкою висновку про 
стан здоров’я на прохання 
громадян;

г)  проведення гігієнічної екс-
пертизи проектних мате-
ріалів та попередніх про-
ектних пропозицій, у тому 
числі щодо розміщення 
об’єкта, а також норматив-
ної документації на нові 
технології виробництва 
продукції та нові види про-
дукції за заявкою замов-
ника, гігієнічна оцінка 
зразків нових видів про-
дукції;

ґ)  надання консультацій-
ної допомоги з питань 
проведення державної 
санітарно-гігієнічної екс-
пертизи;

д)  обстеження за заявкою 
замовника об’єктів, що 
будуються, реконструю-
ються або функціонують, 
з метою їх відповідності 
санітарному законодав-
ству;

е)  проведення за заявкою 
замовника токсиколого-
гігієнічних, медико-
біологічних, санітарно-
гігієнічних, фізіологічних 
та інших обстежень з 
метою визначення без-
пеки продукції для 
здоров’я людини;

є)  видача суб’єктам госпо-
дарювання дозволів на 
виробництво, викорис-
тання, транспортування, 
зберігання, реалізацію, 
захоронення, знищення, 
утилізацію продукції і 
речовин вітчизняного та 
імпортного виробництва, 
що потенційно небезпечні 
для здоров’я людини;

ж)  надання юридичним і 
фізичним особам кон-
сультаційної допомоги 
з питань застосування 
законодавства про охо-

рону здоров’я, в тому 
числі щодо забезпечення 
санітарного та епідеміч-
ного благополуччя насе-
лення;

з)  проведення медичного 
огляду осіб для видачі:

• дозволу на право отри-
мання та носіння зброї 
громадянам, крім військо-
вослужбовців і посадових 
осіб, носіння зброї якими 
передбачено законодав-
ством;

• відповідних документів 
на виїзд громадян за кор-
дон за викликом родичів, 
що проживають у зарубіж-
них країнах, оздоровлення 
в зарубіжних лікуваль-
них або санаторних закла-
дах за власним бажанням, 
а також у службові відря-
дження (крім державних 
службовців, робота яких 
пов’язана з такими виїз-
дами і які мають відповідні 
медичні документи);

• посвідчення водія тран-
спортного засобу;

и)  медичне обслуговування 
з’їздів, конференцій, сим-
позіумів, фестивалів, 
нарад, змагань тощо;

і)  медичне обслуговування 
громадян за їх бажанням у 
медичних закладах з поліп-
шеним сервісним обслуго-
вуванням;

ї)  організація медичного 
контролю осіб, які займа-
ються фізичною культу-
рою і спортом в оздоров-
чих закладах;

й)  проведення профілактич-
них щеплень громадя-
нам, які від’їжджають за 
кордон за викликом, для 
оздоровлення в зарубіж-
них лікувальних або сана-
торних закладах за влас-
ним бажанням, а також у 
туристичні подорожі (крім 
тих, що від’їжджають на 
лікування та у службові 
відрядження);

к)  складення за заявками 
замовників санітарних 
паспортів радіотехнічних 
об’єктів та проведення 
досліджень для їх підтвер-
дження;

л)  проведення за заяв-
ками замовників держав-
ної санітарно-гігієнічної 
експертизи з акредита-
ції та атестації підпри-
ємств, установ, організа-
цій на право проведення 
токсиколого-гігієнічних, 
м е д и к о - б і о л о г і ч н и х , 
санітарно-гігієнічних та 
інших досліджень;

м)  ...
Пункт 198.2 (Розділ V) 

Податкового кодексу Укра-
їни передбачає, що для опе-
рацій з ввезення на митну 
територію України товарів 
та з постачання послуг нере-
зидентом на митній тери-
торії України датою виник-
нення права на віднесення 
сум податку до податкового 
кредиту є дата сплати (нара-
хування) податку за податко-
вими зобов’язаннями.

Податковий кодекс Укра-
їни, на відміну від чин-

ного законодавства, перед-
бачає, що при здійсненні 
операцій з поставки това-
рів (послуг), платник 
податку-продавець това-
рів (послуг) зобов’язаний 
надати покупцю податкову 
накладну, зареєстровану в 
Єдиному реєстрі податкових 
накладних.

Реєстрація податко-
вих накладних платниками 
податку-продавцями в Єди-
ному реєстрі податкових 
накладних запроваджується 
для платників податку на 
додану вартість, у яких сума 
податку на додану вартість в 
одній податковій накладній 
складає:
• понад 1 мільйон гривень – 

з 1 січня 2011 року;
• понад 500 тисяч гривень – 

з 1 квітня 2011 року;
• понад 100 тисяч гривень – 

з 1 липня 2011 року;
• понад 10 тисяч гривень – з 

1 січня 2012 року.
Стаття 208.2 проекту 

Податкового кодексу України 
передбачає особливості опо-
даткування послуг, що поста-
чаються нерезидентами, 
місце постачання яких розта-
шоване на митній території 
України. Статтею передба-
чено, що отримувач послуг, 
що постачаються нерези-
дентами, місце постачання 
яких розташоване на мит-
ній території України, нара-
ховує податок за основною 
ставкою податку на базу опо-
даткування. Тобто резидент, 
який отримує на території 
України послугу від нерези-
дента, нараховує собі ПДВ.

При цьому отримувач 
послуг-платник податку 
складає податкову накладну 
із зазначенням суми нара-
хованого ним податку, яка 
є підставою для віднесення 
сум податку до податкового 
кредиту у встановленому 
порядку.

Податкова накладна 
складається в одному при-
мірнику і залишається в 
отримувача послуг-платника 
податку.

Якщо отримувача послуг 
зареєстровано як плат-
ника податку, сума нара-
хованого податку включа-
ється до складу податкових 
зобов’язань декларації за від-
повідний звітний період.

Якщо отримувача послуг 
не зареєстровано як плат-
ника податку, то подат-
кова накладна не випису-
ється. Форма розрахунку у 
вигляді додатку до декла-
рації з цього податку, поря-
док нарахування та сплати 
податку таким отримувачем 
послуг, встановлюється цен-
тральним органом держав-
ної податкової служби.

Отримувач послуг при-
рівнюється до платника 
податку для цілей застосу-
вання правил цього розділу 
щодо сплати податку, стяг-
нення податкового боргу та 
притягнення до відповідаль-
ності за правопорушення у 
сфері оподаткування.

Податковий кодекс України
Які нововведення варто врахувати учасникам фармацевтичного ринку

ТЕМА НОМЕРА:

Фармацевтична діяльність

Закiнчення. Початок на стор. 1 >>>> 

 Є. Бобик М. Сисоєв Б. Даневич О. Бондар Є. Щеглов
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Т Е М А  Н О М Е РА  –  ФА Р М А Ц Е В Т И Ч Н А  Д І Я Л Ь Н І С Т Ь

Олександр БОНДАР
Юрист ЮК «Правовий Альянс»

Ціна на товар є найважливішим 
елементом господарського меха-
нізму економічної системи будь-
якої сучасної країни.

Враховуючи те, що лікарські 
засоби є специфічним товаром, а 
також, беручи до уваги соціальну 
спрямованість ринку фармацев-
тичних послуг, питання ціноутво-
рення, державного регулювання 
цін на лікарські засоби, а також 
питання, пов’язані із застосуван-
ням законодавства у цій сфері, є 
найбільш актуальними як в Укра-
їні, так і за кордоном.

Основними нормативними 
актами у сфері встановлення цін 
на лікарські засоби в Україні є Гос-
подарський кодекс України, Закон 
України «Про ціни і ціноутво-
рення», Постанова Кабінету Міні-
стрів України 17.10.2008 р. № 955, 
якою було встановлено рівні гра-
ничних торговельних надбавок на 
лікарські засоби, а також, Поста-
нова Кабінету Міністрів України 
від 25.03.2009 р. № 333, якою було 
затверджено перелік основних 
лікарських засобів і виробів медич-
ного призначення, щодо яких вста-
новлено режим державного регу-
лювання. Крім того, зазначеною 
постановою № 333 регулюється 
порядок застосування рівнів гра-
ничних торговельних надбавок на 
лікарські засоби.

Державна цінова політика в 
Україні щодо лікарських засобів, 
визначена вищевказаними нор-
мативними актами, зводиться до 
того, що окрім вільних ринкових 
цін і тарифів на лікарські засоби, 
застосовуються також державні 
фіксовані та регульовані ціни. При 
цьому таке регулювання здійсню-
ється шляхом встановлення гра-

ничних рівнів цін, граничних рівнів 
торговельних надбавок і винаго-
род постачальників, обов’язкового 
декларування зміни ціни, гра-
ничних нормативів рентабель-
ності. Вільні ринкові ціни і тарифи 
встановлюються на всі лікарські 
засоби, крім тих, щодо яких здій-
снюється державне регулювання 
цін і тарифів.

Цінова політика в Україні щодо 
лікарських засобів неодноразово 
була предметом обговорення у від-
повідних статтях та інших роботах 
колег, в тому числі юристів нашої 
компанії. Тому в цій статті ми 
хотіли б звернути увагу на зарубіж-
ний досвід у даній сфері.

Проведений нами аналіз свід-
чить про те, що політика ціноутво-
рення на лікарські засоби, а також 
ступінь залученості держави до 
цього процесу у зарубіжних дер-
жавах різниться. Кожна країна 
регулює ціни на лікарські засоби 
згідно зі своєю ціновою політикою. 
Якщо, наприклад, для таких країн, 
як Китай, Індія, Франція, Бель-
гія характерний жорсткий контр-
оль з боку держави за рівнем цін, 
то в таких країнах, як, наприклад, 
США, Німеччина, Великобританія, 
ціни на лікарські засоби переважно 
формуються під впливом співвідно-
шення між попитом і пропозицією.

У той самий час, на наш 
погляд, складно буде назвати кра-
їну, де політика ціноутворення 
на лікарські засоби здійснюва-
лася виключно одним із зазначе-
них механізмів у чистому вигляді – 
будь-то вільне або регульоване 
ціноутворення. Уряди різних дер-
жав і їх уповноважені органи у 
сфері регулювання обігу лікар-
ських засобів використовують різні 
способи впливу як стримуючого, 
так і стимулюючого характеру, 
пов’язаних з поставками медика-

ментів і з попитом на них.
У більшості країн регулюванню 

цін підлягають препарати, вар-
тість яких відшкодовується за раху-
нок бюджетних коштів або фон-
дів медичного страхування. При 
цьому, найбільш поширеним мето-
дом цінового регулювання є вста-
новлення органами державного 
управління фіксованого макси-
мального рівня ціни на лікарський 
засіб у результаті переговорів з 
виробниками або самостійно на 
підставі наданих виробниками – 
фармацевтичними компаніями, 
документів.

Наприклад, у Канаді відшкоду-
вання витрат на лікарські засоби 
відбувається згідно з угодою між 
регіональними відділами охорони 
здоров’я та фармацевтичними 
виробниками – фармацевтичній 
службі повертається оптова вар-
тість лікарських засобів із встанов-
леними націнками та оплатою за 
кожен рецепт.

Встановлення органами дер-
жавного управління фіксованого 
максимального рівня ціни на лікар-
ський засіб, як правило, поши-
рюється на рецептурні лікарські 
засоби, вартість яких підлягає від-
шкодуванню з метою зменшення 
витрат на лікування. Ціноутво-
рення безрецептурних препаратів, 
вартість яких не відшкодовується 
системою соціального страху-
вання, в більшості випадків не під-
лягає регулюванню з боку держави.

Слід зазначити, що у процесі 
встановлення максимального 
рівня ціни враховуються ціни на 
подібні за дією лікарські засоби, в 
тому числі і в інших країнах. Вста-
новлені ціни вносяться до спеціаль-
них формулярів або реєстрів від-
шкодування.

У деяких країнах (наприклад, 
у Швеції та Іспанії) використову-

ється еталонне ціноутворення, як 
механізм непрямого регулювання 
цін на лікарські засоби. Суть ета-
лонного ціноутворення зводиться 
до наступного: якщо ліцензійна 
або максимально встановлена ціна 
перевищує еталонну, то пацієнт 
доплачує різницю.

У таких країнах, як Німеччина 
чи Норвегія, замість викладеної 
змішаної системи ціноутворення, 
використовується тільки еталонна. 
Особливістю формування еталон-
них цін, як правило, є прив’язка 
до найбільш дешевого генерика. 
Однак, слід зазначити, що підхід 
у різних країнах до встановлення 
еталонних цін різниться.

Процес регулювання ціноутво-
рення на лікарські засоби за кор-
доном, як правило, не обмежується 
на рівні виробників. Тут в першу 
чергу необхідно відзначити оптово-
роздрібну ланку. На цьому етапі 
регулювання ціни здійснюється 
шляхом встановлення граничного 
рівня торговельних надбавок або 
диференційованих торгових над-
бавок. Найчастіше рівень торго-
вельної надбавки визначається за 
результатами переговорів між упо-
вноваженим державним органом 
і дистриб’ютором. Для прикладу, 
в Німеччині регулювання цін здій-
снюється переважно на рівні 
оптово-роздрібної ланки.

У рамках однієї статті немож-
ливо провести глибокий ана-
ліз системи ціноутворення навіть 
держав-членів ЄЕС. Кожна система 
потребує окремого та детального 
вивчення. Однак проведений ана-
ліз свідчить про те, що державне 
регулювання ціноутворення на 
лікарські препарати в тій чи іншій 
мірі здійснюється у всіх розвине-
них країнах, а сутність та форми 
державного впливу на процеси 
ціноутворення залежать від стану 

економічного, соціального розви-
тку країни та багатьох інших фак-
торів. Серед основних методів регу-
лювання цін у світовому досвіді 
необхідно виділити:
• встановлення максимального 

рівня ціни;
• встановлення межового рівня 

торгових надбавок, а саме – вста-
новлення їх фіксованого розміру 
або формування диференційова-
ної шкали;

• обмеження ціни на новий пре-
парат граничною надбавкою до 
вартості існуючого аналога;

• включення лікарських засобів 
до переліку препаратів, що від-
пускаються безкоштовно або зі 
знижками, за умови зниження 
ціни на них;

• встановлення ціни на лікарські 
засоби на основі співвідношення 
цін на даний препарат або його 
аналоги в інших країнах;

• ведення переговорів уповно-
важених органів державного 
управління і виробників сто-
совно рівня цін та запланованих 
доходів;

• регулювання розміру прибутку 
виробників лікарських засобів.

Ключовим моментом для Укра-
їни щодо застосування світового 
досвіду, на наш погляд, є здатність 
держави створити таку систему 
державного регулювання цін, яка 
не порушувала б механізми рин-
кового регулювання і забезпечила 
б системний підхід до формування 
ціни, що дозволяє збалансувати 
попит і пропозицію, поліпшити 
забезпечення населення якіс-
ними лікарськими засобами. При 
цьому, державне регулювання цін 
на лікарські засоби має бути нероз-
ривно пов’язане з використанням 
системи реімбурсації, а також впро-
вадженням обов’язкового медич-
ного страхування.

Ринок фармацевтики
Регулювання ціноутворення і системи відшкодування за кордоном

Максим СИСОЄВ
LL.M, юрист
Євген БОБИК
LL.M, молодший юрист АФ «Паритет»

Незважаючи на те, що суворі 
вимоги щодо захисту персональ-
них даних професіоналів сфери 
охорони здоров’я, пацієнтів тощо 
у процесі їх обробки є вже досить 
давно звичними для фармацевтич-
них компаній за кордоном, зміни 
щодо встановлення таких вимог 
в Україні були прийняті та всту-
пили у силу лише нещодавно. Хоча 
ці зміни і намагалися відобразити 
найкращу західну практику, проте 
наразі не було враховано особли-
востей українських реалій, що 
може створити суттєві перепони 
для ведення фармацевтичного біз-
несу в Україні. 

Отже, 1.01.2011 р. в Україні 
набрав чинності Закон України 
«Про захист персональних даних» 
від 1.06.2010 р. № 2297-VI (далі – 
Закон), який встановлює нові 
вимоги щодо захисту персональ-
них даних. Персональними даними 
відповідно до Закону є будь-які 
відомості про фізичну особу або їх 
сукупність, за якими особа іденти-
фікована або може бути конкретно 
ідентифікована. Закон передбачає 
захист тих персональних даних, які 
знаходяться в обробці в базах пер-
сональних даних.

Під обробкою персональних 
даних слід розуміти будь-яку дію 
або сукупність дій, здійснених 
повністю або частково в інформа-
ційній (автоматизованій) системі 
та/або в картотеках персональ-
них даних, які пов’язані зі збиран-

ням, реєстрацією, накопиченням, 
зберіганням, адаптуванням, змі-
ною, поновленням, використанням 
і поширенням (розповсюдженням, 
реалізацією, передачею), знеосо-
бленням, знищенням відомостей 
про фізичну особу. База персональ-
них даних визначається Законом 
як іменована сукупність упорядко-
ваних персональних даних в елек-
тронній формі та/або у формі кар-
тотек персональних даних. З огляду 
на це визначення можна зробити 
висновок, що навіть перелік осіб з 
зазначенням певних персональних 
даних може вважатися базою пер-
сональних даних, а будь-які дії з 
таким переліком є обробкою персо-
нальних даних.

Закон ставить фармацевтичні 
компанії, які мають у своєму роз-
порядженні бази даних пацієн-
тів, лікарів, фармацевтів у досить 
складне становище. Може виник-
нути ситуація, коли, наприклад, 
фармацевтична компанія веде базу 
даних сотень лікарів з метою співп-
раці. Відповідно до Закону фар-
мацевтична компанія зобов’язана 
отримати згоду від кожного лікаря 
щодо включення персональних 
даних до бази (що само по собі є 
досить проблематичним), а саму 
базу даних зареєструвати у Держав-
ному органі з питань захисту персо-
нальних даних.

Виходячи з положень Закону, 
згода суб’єкта персональних 
даних – це будь-яке документоване, 
зокрема письмове, добровільне 
волевиявлення фізичної особи 
щодо надання дозволу на обробку її 
персональних даних відповідно до 
сформульованої мети їх обробки.

Отже, відповідно до Закону 
про персональні дані, таке волеви-
явлення не обов’язково має бути 
письмовим (це лише один з мож-
ливих варіантів), але воно має бути 
документованим.

Визначення поняття «доку-
мент» міститься у різних законо-
давчих актах України, зокрема, у 
Законі України «Про інформацію», 
Законі України «Про бібліотеки і 
бібліотечну справу», Законі Укра-
їни «Про обов’язковий примірник 
документів» та ін. Характерним є 
те, що визначення цього поняття у 
перерахованих законах приблизно 
однакове. 

Відповідно до Закону Укра-
їни «Про інформацію» від 2 жов-
тня 1992 р. № 2657-XII (зі змінами 
та доповненнями), документ – це 
передбачена законом матеріальна 
форма одержання, зберігання, 
використання і поширення інфор-
мації шляхом фіксації її на папері, 
магнітній, кіно-, відео-, фотоплівці 
або на іншому носієві.

Отже, документованою буде 
згода, яка викладена на папері, 
магнітній, кіно-, відео-, фотоплівці 
або на іншому носієві (зокрема, на 
жорсткому диску комп’ютера чи 
іншому електронному носії).

Таким чином, якщо фарма-
цевтична компанія отримає згоду 
від суб’єкта персональних даних у 
письмовій формі або у формі елек-
тронного листа, то компанія вико-
нає вимоги Закону щодо отри-
мання цієї згоди. Звертаємо увагу, 
що отримання згоди у ході телефон-
ної розмови з особою не є докумен-
тарною формою, а отже, супере-
чить вимогам Закону.

Інше питання (і головна склад-
ність) полягає у тому, чи зможе 
компанія у подальшому (у разі 
виникнення спірної чи конфлік-
тної ситуації з таким суб’єктом пер-
сональних даних чи з контролюю-
чим або правоохоронним органом) 
довести, що така згода дійсно була 
отримана (коли, від кого та з яким 
змістом).

З огляду на сьогоднішню ситуа-
цію, найбільш надійним способом 
отримання згоди на використання 
персональних даних є саме у пись-
мовій формі, на папері, де особа 
ставить свій підпис, тим самим 
погоджуючись на використання її 
персональних даних. Усі інші доку-
ментарні способи надання згоди, у 
разі виникнення спірної ситуації, 
вважаємо менш надійними, адже 
виникає складність довести, що 
саме ця особа, у конкретний час 
надала згоду на використання пер-
сональних даних з певною метою.

Враховуючи вищезазначене, 
отримання згоди на використання 
персональних даних у письмовій 
формі може бути досить складним 
та забере багато часу для компаній, 
які у своєму розпорядженні мають 
бази персональних даних, що налі-
чують тисячі осіб.

Крім цього, додатково до отри-
мання згоди на використання пер-
сональних даних, суб’єкт персо-
нальних даних протягом десяти 
робочих днів з дня включення 
його персональних даних до бази 
персональних даних повідомля-
ється про свої права, мету збору 
даних та осіб, яким передаються 
його персональні дані. При чому, 
це повідомлення має здійснюва-

тися виключно в письмовій формі. 
Як варіант, це повідомлення можна 
передати під розпис суб’єкту персо-
нальних даних під час отримання 
згоди, що спрощувало б докумен-
тообіг фармацевтичних компа-
ній. Інакше, найбільш надійним 
варіантом здійснення зазначеного 
повідомлення буде надсилання 
рекомендованого листа з описом 
вкладення.

У випадку передачі персональ-
них даних третій особі суб’єкт пер-
сональних даних також має бути 
повідомлений про це протягом 
десяти робочих днів. Законом не 
встановлено вимог щодо форми та 
способу здійснення такого повідо-
млення. 

Однак найбільш надійною фор-
мою для подальшого доведення 
факту вбачається письмова форма, 
а способом повідомлення – пере-
дача повідомлення під розпис або 
надсилання рекомендованим лис-
том з описом вкладення.

Хоча Закон набрав чинності 
1.01.2011 р., Кабінет Міністрів 
України має ще 6 місяців для того, 
щоб прийняти законодавчі акти, 
передбачені Законом, а також вне-
сти зміни до чинних нормативних 
актів. Враховуючи це, процес при-
ведення законодавства у відповід-
ність до Закону може бути досить 
тривалим, тому не виключено, що 
певні положення Закону будуть 
уточнюватись. До цього часу реко-
мендуємо фармацевтичним ком-
паніям (і не тільки) слідкувати 
за законодавчими змінами, що 
можуть відбуватись щодо питань 
захисту персональних даних в 
Україні.

Захист персональних даних і фармацевтичний бізнес
Українські реалії
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Борис ДАНЕВИЧ
Партнер, адвокат
Максим СИСОЄВ
LL.M, юрист
Євген БОБИК
LL.M, молодший юрист 
АФ «Паритет»

Завжди приємно чути 
від представників влади про 
реальні кроки у напрямку 
подолання корупції в нашій 
державі. Особливо розумі-
ючи, що проблема ця не про-
сто існує, а є однією з ключо-
вих для розвитку держави. 
Розробка та підготовка ґрун-
товних змін до антико-
рупційного законодавства 
помітно затягнулись. Наре-
шті, 11.06.2009 р. Верховною 
Радою України були при-
йняті наступні антикоруп-
ційні закони:
• «Про засади запобігання 

та протидії корупції» від 
11.06.2009 р. № 1506-VI;

• «Про відповідальність юри-
дичних осіб за вчинення 
корупційних правопору-
шень» від 11.06.2009 р. 
№ 1507-VI;

• «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів 
України щодо відпові-
дальності за корупційні 
правопорушення» від 
11.06.2009 р. № 1508-VI.

Прийняття цих законів 
було результатом викорис-
тання Україною світового 
досвіду протидії корупції, 
відображеного у таких між-
народних документах, як 
Конвенція ООН з боротьби 
з корупцією та Кримінальна 
Конвенція Ради Європи 
з боротьби з корупцією. 
Названі документи були під-
писані Україною та ратифі-
ковані ще у 2004 році.

Прийняття нового анти-
корупційного законодав-
ства привернуло увагу фар-
мацевтичних компаній, адже 
запропоновані зміни чи не 
найбільшим чином вплива-
ють на сферу фармацевтики. 
Так, з огляду на недостатнє 
фінансування системи охо-
рони здоров’я з боку дер-
жави в Україні, співпраця з 
представниками медичних 
кіл, шляхом запрошення їх 
на участь у конференціях, 
семінарах та надання пода-
рунків (як жест ввічливості) 
за певних обставин може 
формально підпадати під 
ознаки корупційного право-
порушення, хоча насправді 
такою не є. Зміни до анти-
корупційного законодав-

ства дійсно необхідні, але, 
на наш погляд, запропоно-
вані зміни потребують зна-
чного доопрацювання, аби 
дійсно сприяти становленню 
«прозорості» в країні, а не 
гальмувати розвиток під-
приємництва, в тому числі 
фармацевтичної галузі.

Цікаво, що Верховна Рада 
України декілька разів голо-
сувала за перенесення дати 
вступу в силу вищезазна-
чених законів. Так, почат-
ково закони мали набирати 
чинності 01.01.2010 р., піз-
ніше дату було перенесено на 
01.04.2010 р., а далі – взагалі 
на 01.01.2011 р.

Але і цього виявилось 
недостатньо. 21.12.2010 р. 
парламентарі вирішили про-
голосували за включення до 
порядку денного сесії про-
екту Закону України «Про 
засади запобігання та проти-
дії корупції», внесеного Пре-
зидентом фактично того ж 
таки 21.12.2010 р. (за інфор-
мацією на офіційному сайті 
Верховної Ради України – 
17.12.2010 р.). У відповідь на 
поданий Президентом про-
ект Закону Верховна Рада 
України того ж 21.12.2010 р. 
неймовірно оперативно 
проголосувала за визнання 
такими, що втратили чин-
ність, деяких законів України 
щодо запобігання та протидії 
корупції, тобто всіх 3-х вище 
згаданих законів.

Цікавий той факт, що 
«президентський» проект 
Закону не передбачав скасу-
вання Закону «Про відпові-
дальність юридичних осіб за 
вчинення корупційних пра-
вопорушень», так само як і 
не містив спеціальних поло-
жень щодо такої відпові-
дальності. Верховна Рада ж 
«оперативно» і не вдаючись 
у деталі винесла рішення 
про скасування названого 
закону.

На диво швидко, вже 
23.12.2010 р., Парламент у 
першому читанні прийняв 
за основу «президентський» 
проект Закону (інформація 
щодо голосування по про-
екту Закону наявна на офі-
ційному сайті Верховної 
Ради).

Немає сумнівів, що про-
ект Закону (у теперішній або 
новій редакції) внесе значні 
зміни до чинного антикоруп-
ційного законодавства. Тому 
рекомендується активно 
слідкувати за його прохо-
дженням у Верховній Раді до 

моменту прийняття, якщо, 
звичайно, таке відбудеться 
(а з огляду на ситуацію, яка 
склалася, скоріше за все, 
проект Закону буде розгляну-
тий і, можливо, прийнятий 
Верховною Радою вже у пер-
шому кварталі 2011 р.).

Необхідно звернути 
увагу на те, що згідно з поло-
женнями проекту Закону у 
випадку прийняття він наби-
рає чинності з моменту його 
опублікування, а не з початку 
календарного року.

Відповідно до поясню-
вальної записки, розміще-
ної на офіційному сайті Пар-
ламенту, проект Закону став 
результатом доопрацювання 
Національним антикоруп-
ційним комітетом пакета 
антикорупційних законів, 
з урахуванням рекоменда-
цій, наданих Групою країн 
проти корупції Ради Європи 
(GRECO). Водночас різні екс-
перти вже встигли висловити 
думку, що рівень підготовки 
«президентського» проекту 
Закону є досить низьким та 
документ потребує доопра-
цювання.

Стосовно змісту варто 
сказати, що проект Закону 
значною мірою дублює 
положення вже скасова-
ного Закону України «Про 
засади запобігання та проти-
дії корупції», тобто так само:

1. Суттєво розширює 
коло суб’єктів відповідаль-
ності за корупційні право-
порушення: від Президента 
України до посадових осіб, 
які одержують заробітну 
плату за рахунок держав-
ного чи місцевого бюджету. 
Наприклад, у сфері охорони 
здоров’я до такої категорії 
потрапили і головні лікарі, 
і заввідділень, і керівники 
медичних вищих навчальних 
закладів, і керівництво дер-
жавних підприємств. Проте 
вищезазначений перелік не є 
вичерпним, до кола суб’єктів 
можуть потрапити й інші 
професіонали у сфері охо-
рони здоров’я.

2. Передбачає додаткові 
обмеження для суб’єктів від-
повідальності за корупційні 
правопорушення.

Окремої уваги заслу-
говує поняття «неправо-
мірна вигода», визначення 
якої було надано скасова-
ним Законом України «Про 
засади запобігання та про-
тидії корупції» і повністю 
співпадає з визначенням, 
наданим у Проекті Закону. 

Під неправомірною виго-
дою слід розуміти грошові 
кошти або інше майно, пере-
ваги, пільги, послуги, нема-
теріальні активи, що їх без 
законних на те підстав обі-
цяють, пропонують, надають 
або одержують безоплатно 
чи за ціною, нижчою за міні-
мальну ринкову. Це поняття 
є дуже загальним і всео-
хоплюючим, трактування 
якого, на наш погляд, може 
визвати багато розбіжностей 
і непорозумінь. Наприклад, 
виходячи з нього, звична сьо-
годні взаємодія представни-
ків фармацевтичного бізнесу 
з професіоналами охорони 
здоров’я без будь-якого 
п р и ч и н н о - н а с л і д ко в о г о 
зв’язку між «вигодою» та 
можливим інтересом може 
вважатися пропозицією 
(прийняттям) неправомірної 
вигоди. При чому, у деяких 
випадках підстав для притяг-
нення і аргументів для при-
тягнення до відповідальності 
надавача неправомірної 
вигоди більше ніж у особи, 
що надає таку вигоду.

Проект Закону у прикін-
цевих та перехідних поло-
женнях переважно повторює 
норми скасованого Закону 
«Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів Укра-
їни щодо відповідальності 
за корупційні правопору-
шення» і вносить зміни до:
• Кодексу України про адмі-

ністративні правопору-
шення;

• Кримінального кодексу 
України;

• К р и м і н а л ь н о -
процесуального кодексу 
України;

• Закону України «Про дер-
жавну службу».

Запропоновані проектом 
Президента зміни до Кримі-
нального кодексу України 
(далі – КК України) концеп-
туально майже не відрізня-
ються від положень Закону 
України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів 
України щодо відповідаль-
ності за корупційні правопо-
рушення» від 11.06.2009 р., 
який парламентом 
21.12.2010 р. визнано таким, 
що втратив чинність. Єди-
ною суттєвою відмінністю 
між ними є відмова суб’єкта 
законодавчої ініціативи від 
запровадження у КК України 
окремого розділу VII-А «Зло-
чини у сфері службової діяль-
ності в юридичних особах 
приватного права та профе-

сійної діяльності, пов’язаної з 
наданням публічних послуг». 
Натомість, законопроектом 
пропонується доповнити 
майже аналогічними скла-
дами злочинів розділ ХVII 
Особливої частини КК Укра-
їни, що встановлює відпові-
дальність за злочини у сфері 
службової діяльності.

Уже зараз зрозуміло, що 
виникнуть обмеження сто-
совно надання та отримання 
подарунків суб’єктами, щодо 
яких запроваджується додат-
кове регулювання проектом 
Закону. Цілком імовірно, що 
у випадку підтримки проекту 
Закону отримання подарунка 
державними службовцями, 
народними депутатами тощо 
призведе до переходу права 
власності на подарунок до 
органу, в якому працюють 
такі особи (тобто на користь 
держави).

Також зрозуміло, що дія 
й обмеження проекту Закону 
поширюватимуться на дій-
сно велику групу професі-
оналів охорони здоров’я, 
які є посадовими особами 
державних або комуналь-
них підприємств, установ та 
організацій. До такої кате-
горії, вочевидь, потраплять 
головні лікарі, завідувачі 
відділень, ректори та інші 
керівники вищих медичних 
навчальних закладів, керів-
ництво науково-дослідних 
інститутів медичного про-
філю тощо. Сам факт отри-
мання заробітної плати за 
рахунок Державного чи 
комунального бюджетів 
внесе помітні обмеження для 
отримання такими особами 
різноманітних благ за раху-
нок фармацевтичних компа-
ній. Ми не виключаємо, що 

навіть прості лікарі, які не 
є посадовими особами, але 
виконують певні адміністра-
тивно-господарські або орга-
ні за ційно-розпорядчі функ-
ції (наприклад, приймають 
рішення про госпіталізацію, 
виписують листки непра-
цездатності тощо), будуть 
підпадати під дію Закону, 
оскільки ці особи вже визна-
валися судами службовими 
особами. Є підстави очіку-
вати, що такі обмеження тор-
кнуться фінансування участі 
у різноманітних заходах, 
спрямованих на підвищення 
професійного рівня фахівців, 
причому як зарубіжних, так і 
локальних.

Необхідно зазначити, що, 
незважаючи на досить жор-
сткі формулювання «прези-
дентського» проекту Закону, 
на цьому етапі немає достат-
ніх підстав вважати, що для 
фармацевтичного бізнесу 
зникнуть всі можливості для 
прозорої підтримки розвитку 
професіоналів, у тому числі – 
підтримки організації та про-
ведення наукових заходів.

Водночас «президент-
ський» проект Закону не 
передбачає відповідаль-
ності для юридичних осіб за 
корупційні правопорушення, 
хоча ми не виключаємо, що 
відповідні положення будуть 
включені до проекту під час 
проходження. На цьому етапі 
досить важко спрогнозу-
вати, чи буде проект Закону 
прийнятий у тому вигляді, в 
якому він існує на сьогодні, 
чи народні обранці вважа-
тимуть за потрібне внести 
помітні зміни. Цілком імо-
вірно, що він буде прийнятий 
(зі змінами чи без них) вже у 
першому кварталі 2011 р.
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Закон України № 2756-VI
«Податкові» зміни до законодавства України, що впливає 
на регулювання господарської діяльності

Леонід БЄЛКІН
Правозахисник, к. техн. наук

Раніше («Юридична 
газета», 18.01.2011 р., № 1) 
автор звертав увагу на те, 
що одночасно з Податко-
вим кодексом (далі – ПК) 
України був прийнятий 
Закон України (далі – ЗУ) від 
02.12.2010 р. № 2756-VI «Про 
внесення змін до деяких 
законодавчих актів України у 
зв’язку з прийняттям Подат-
кового кодексу України» 
(далі – ЗУ № 2756-VI), і роз-
глянуті зміни до Цивільного 
(далі – ЦКУ) та Господар-
ського (далі – ГКУ) кодексів 
України. У даній статті варто 
продовжити розгляд новел, 
внесених ЗУ № 2756-VI.

1. Багато змін внесено до 
ЗУ від 15.05.2003 р. № 755-
IV (далі – ЗУ № 755-IV) «Про 
державну реєстрацію юри-
дичних осіб та фізичних осіб-
підприємців». У першу чергу 
необхідно звернути увагу на 
таке.

1.1. Слід врахувати, що 
додатковою підставою для 
постановлення судового 
рішення щодо припинення 
юридичної особи у порядку 
ч. 2 ст. 38 ЗУ № 755-IV вста-
новлена реєстрація цієї 
особи на втрачені, викрадені 
чи підроблені документи 
або передання юридичної 
особи у володіння та/або 
управління померлим, безві-
сно відсутнім, недієздатним 
особам або особам з обме-
женою цивільною дієздат-
ністю. Зазначимо, що таке 
формулювання практично 
не узгоджується зі ст. 55-1 
ГКУ, введеною тим самим 
ЗУ № 2756-VI і покликаною 
регулювати те саме питання. 
Тобто автори ЗУ № 2756-
VI не змогли узгодити між 
собою частини навіть одного 
й того самого ЗУ № 2756-VI.

1.2. У ЗУ № 755-IV перед-
бачається більш докладне 
віддзеркалення в Єдиному 
державному реєстрі юри-
дичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців стану про-
ходження справи про бан-
крутство. Так, передбача-
ється включення у цей реєстр 
відомостей про введення 
процедури санації, про роз-
порядника майна, про при-
значення керуючого сана-
цією, а також про «санатора» 
(ч. 2 ст. 17 ЗУ № 755-IV), 
хоча невідомо, кого чи що 
саме автори закону познача-
ють таким поняттям (щонай-
менше, ЗУ «Про відновлення 
платоспроможності борж-
ника або визнання його 
банкрутом» такого поняття 
не знає). Водночас, якщо 
раніше дії, передбачені ч. 2 
ст. 35 ЗУ № 755-IV  (прове-
дення державної реєстрації 
змін до установчих докумен-
тів юридичної особи, щодо 
якої здійснюється процедура 
банкрутства; внесення змін 
до Єдиного державного реє-
стру щодо відомостей про 
відокремлені підрозділи цієї 
юридичної особи; прове-
дення державної реєстра-
ції юридичної особи, засно-
вником (учасником) якої є 
юридична особа, щодо якої 
здійснюється процедура бан-
крутства), заборонялося 
здійснювати протягом всієї 

процедури банкрутства, то 
тепер в процедурах розпоря-
дження майном та/або сана-
ції це стало можливим, але 
відповідно за згодою розпо-
рядника майном або згідно з 
планом санації.

1.3. Спрощена процедура 
внесення запису до Єдиного 
державного реєстру запису 
про відсутність юридичної 
особи за її місцезнаходжен-
ням. У випадку повернення 
реєстратору рекомендова-
ного листа, направленого за 
адресою юридичної особи, 
тепер не обов’язкова відмітка 
відділення зв’язку про від-
сутність цієї особи за зазна-
ченою адресою (ч. 14 ст. 19 
ЗУ № 755-IV). Це вимагає 
від керівників юридичних 
осіб більш уважно ставитися 
до взаємин з відділенням 
зв’язку, що обслуговує цю 
юридичну особу.

Крім того, до ЗУ № 755-
IV внесені деякі уточнюючі 
вимоги. Наприклад, відпо-
відно до змін, у випадках, 
передбачених ч. 7 ст. 36 цього 
Закону, державний реєстра-
тор не просто «має право», 
а фактично зобов’язаний 
залишити без розгляду доку-
менти, які подані для про-
ведення державної реєстра-
ції припинення юридичної 
особи у результаті її ліквіда-
ції. Разом з тим, незрозуміло, 
чому в абсолютно аналогіч-
ному випадку (ч. 11 ст. 24 
ЗУ № 755-IV) реєстратор, як 
і раніше, тільки «має право» 
залишити без розгляду доку-
менти, які подані для прове-
дення державної реєстрації 
юридичної особи. Крім того, 
згідно із ЗУ № 2756-VІ деяка 
термінологія ЗУ № 755-IV 
приводиться у відповідність 
до ПК України.

2. Продовжуючи тему 
припинення юридичної 
особи, слід врахувати, що 
доповнена ч. 3 ст. 32 ЗУ 
«Про Національний архів-
ний фонд та архівні уста-
нови», яка тепер, з урахуван-
ням доповнень, має вигляд: 
«У разі ліквідації зазначе-
них юридичних осіб лікві-
даційні комісії зобов’язані 
забезпечити збереженість 
їх архівних документів і за 
погодженням з центральним 
органом виконавчої влади у 
сфері архівної справи і діло-
водства або уповноваженою 
ним архівною установою 
визначити місце подаль-
шого зберігання архівних 
документів цих юридич-
них осіб (усі первинні доку-
менти, регістри бухгалтер-
ського обліку, бухгалтерську 
звітність та інші документи, 
пов’язані з обчисленням і 
сплатою податків та зборів 
(обов’язкових платежів) за 
період 1095 днів, що пере-
дують даті останньої госпо-
дарської операції, – протя-
гом трьох років з дня здачі в 
архів, документи про нара-
хування та виплату заробіт-
ної плати найманим праців-
никам – протягом сімдесяти 
років). Доповнення згідно із 
ЗУ № 2756-VI починається 
з першої відкритої дужки і 
виглядає як уточнення, тобто 
відомчий інтерес розробни-
ків закону звівся виключно 
до збереження перелічених 
в дужках документів. З цього 

приводу слід зазначити, що 
кожній ліквідації юридичної 
особи передує її податкова 
перевірка, отже, зазначена 
норма, по суті, перекладає 
на архівні установи компен-
сацію несумлінності переві-
ряючих. Проте невідомо, чи 
знайдеться в архівах необ-
хідна кількість місця для збе-
рігання такої купи бухгал-
терських документів.

3. Продовжуючи тему 
банкрутства, слід зазна-
чити, що згідно з п. 4 
ЗУ № 2756-VI внесені 
зміни до Кримінально-
процесуального кодексу 
(далі – КПК) України. Так, 
відповідно до змін ст. 112 
КПК до підслідності податко-
вої міліції віднесені злочини, 
передбачені ст. 219 Кримі-
нального кодексу (далі – 
КК) України «Доведення до 
банкрутства». Раніше слід-
ство по цій статті здійсню-
вали, як правило, органи 
внутрішніх справ (ОВС), 
органам податкової міліції 
воно «діставалося» не часто. 
І зараз ця стаття не виклю-
чена з підслідності ОВС, але 
і податкова міліція отримала 
додаткові важелі впливу на 
платників податків.

Стала більш «доступною» 
для податківців і стаття 205 
КК України «Фіктивне під-
приємництво». Якщо раніше 
підслідність справ за ч. 2 
ст. 205 КК України закрі-
плювалася за ОВС, то тепер 
вона віднесена до підслід-
ності органу, «який порушив 
кримінальну справу». Зва-
жаючи на особливу «любов» 
податківців експлуатувати 
поняття «фіктивне», не 
важко здогадатися, що орга-
ном, «який порушив кримі-
нальну справу», буде саме 
податкова міліція.

Водночас ЗУ № 2756-
VI несподівано вніс до КПК 
і суміжних законів пози-
тивні зміни. Так, відповідно 
до змін ст. 178 КПК України 
виїмка оригіналів первинних 
фінансово-господарських 
та/або бухгалтерських доку-
ментів проводиться лише 
за вмотивованою постано-
вою судді, яка виноситься з 
дотриманням порядку, вста-
новленого ч. 5 ст. 177 цього 
кодексу, тобто після звер-
нення до суду слідчого за 
погодженням з прокуро-
ром. За таких умов у ЗУ 
«Про оперативно-розшукову 
діяльність» (п. 4 ч. 1 ст. 8) та 
«Про організаційно-правові 
основи боротьби з органі-
зованою злочинністю» (п. 5 
ст. 12) доповнено нормою, 
відповідно до якої вилу-
чення оригіналів первинних 
фінансово-господарських 
документів забороняється, 
крім випадків, передбачених 
кримінально-процесуальним 
законом. Зазначимо, що 
згідно з п. 24 ст. 11 ЗУ «Про 
міліцію» вилучення оригіна-
лів документів поза розсліду-
ванням кримінальних справ 
заборонялося без рішення 
суду і раніше.

4. Багато змін внесено до 
ЗУ «Про застосування реє-
страторів розрахункових 
операцій у сфері торгівлі, 
громадського харчування 
та послуг» (далі – ЗУ «Про 
РРО»). Ці зміни настільки 

різноманітні і багатопланові, 
що, скоріш за все, потре-
бують окремого аналізу. 
Зокрема, зміни стосуються 
вимог до режимів роботи 
касових апаратів; подачі звіт-
ності, в тому числі в електро-
нному вигляді безпосередньо 
по каналах зв’язку з касо-
вих апаратів (для реалізації 
цієї потреби введено визна-
чення поняття «модем»); 
умов звільнення від застосу-
вання касових апаратів; від-
повідальності у сфері засто-
сування РРО. Разом з тим, на 
деяких новелах слід зупини-
тися більш докладно.

4.1. Певні непорозу-
міння може викликати нова 
редакція преамбули ЗУ «Про 
РРО», в яку фактично пере-
несена стаття 1 Закону, але у 
менш вдалому вигляді. Нова 
редакція преамбули сфор-
мульована в такому вигляді: 
«Цей Закон визначає правові 
засади застосування реєстра-
торів розрахункових опера-
цій у сфері торгівлі, громад-
ського харчування та послуг. 
Дія його поширюється на усіх 
суб’єктів господарювання та 
їх господарські одиниці, які 
здійснюють розрахункові 
операції у готівковій та/або 
безготівковій формі. Вста-
новлення норм щодо неза-
стосування реєстраторів роз-
рахункових операцій у інших 
законах, крім Податкового 
кодексу України, не допус-
кається». Проблеми може 
породжувати згадування про 
безготівкову форму розра-
хунків, оскільки створюється 
враження щодо поширення 
вимог цього закону на розра-
хунки по банківським рахун-
кам. З цього приводу попе-
редня редакція ст. 1 ЗУ «Про 
РРО» відразу давала чітке 
визначення для цілей цього 
закону поняття безготівкової 
форми розрахунків – із засто-

суванням платіжних кар-
ток, платіжних чеків, жето-
нів тощо. Зараз стаття 1 із ЗУ 
«Про РРО» виключена.

За таких умов слід корис-
туватися нормою, яка опосе-
редковано дає уявлення про 
поняття «безготівкова форма 
розрахунків» для цілей цього 
закону, а саме визначенням 
поняття фіскальні функції зі 
ст. 2 ЗУ «Про РРО»: це здат-
ність реєстраторів розрахун-
кових операцій забезпечу-
вати одноразове занесення, 
довготермінове зберігання 
у фіскальній пам’яті, багато-
разове зчитування і немож-
ливість зміни підсумкової 
інформації про обсяг роз-
рахункових операцій, вико-
наних в готівковій та/або в 
безготівковій формі (із засто-
суванням платіжних карток, 
платіжних чеків, жетонів 
тощо), або про обсяг опера-
цій з купівлі-продажу інозем-
ної валюти.

4.2. Нова редакція п. 7 
статті 3 ЗУ «Про РРО» надає 
пріоритет звітності в елек-
тронній формі. Так, згідно 
з абзацом 2 цього пункту 
копії розрахункових доку-
ментів і фіскальних звітних 
чеків, які містяться на контр-
ольній стрічці у пам’яті РРО, 
що створює її в електронній 
формі, а для РРО, що ство-
рює контрольну стрічку в 
друкованому вигляді, в його 
пам’яті або в пам’яті модему, 
який до нього приєднаний, 
подаються суб’єктами госпо-
дарювання до органів дер-
жавної податкової служби 
по дротових або бездротових 
каналах зв’язку у порядку, 
встановленому Держав-
ною податковою адміністра-
цією України. Ця вимога не 
є обов’язковою для фізичних 
осіб-підприємців, які мають 
три або менше трьох РРО в 
одному пункті продажу това-

рів (послуг). Разом з тим, і 
дані суб’єкти можуть ско-
ристатися можливістю пода-
вати звіт в електронному 
вигляді. І тільки у разі непо-
дання звітності по дрото-
вих або бездротових каналах 
зв’язку суб’єкт господарю-
вання подає до органів дер-
жавної податкової служби 
звітність, пов’язану із засто-
суванням РРО та розрахун-
кових книжок, не пізніше 
15 числа наступного за звіт-
ним місяця, тобто в порядку, 
який існував раніше. Зазна-
чимо при цьому, що елек-
тронна подача звітності буде 
впроваджуватися не раніше 
01.12.2011 р., після здій-
снення процедури реєстрації 
РРО, які створюють контр-
ольну стрічку в електронній 
формі (п. 8 розділу II «При-
кінцеві положення» ЗУ «Про 
РРО» в редакції ЗУ № 2756-
VI), а за неподання звітності 
в електронному вигляді про-
тягом 2012 року штрафні 
санкції не будуть застосову-
ватися (новий п. 9 ст. 17 ЗУ 
«Про РРО»).

4.3. Внесені зміни у ст. 9 
ЗУ «Про РРО» щодо випадків 
можливості роботи без РРО 
та розрахункових книжок:

а) випадок, передба-
чений п. 5 ст. 9: «при про-
дажу товарів (наданні 
послуг) фізичними особами-
підприємцями, які сплачу-
ють фіксований податок». 
Суттєвим є те, що зняте обме-
ження «якщо такі суб’єкти 
не здійснюють продаж під-
акцизних товарів (крім пива 
на розлив)». Згідно з п. 2 під-
розділу 8 розділу XX ПК Укра-
їни «Перехідні положення» 
сплата фіксованого податку 
здійснюється відповідно 
до абзаців 6-28 п. 1 ст. 14 
розділу IV Декрету Кабі-
нету Міністрів України від 
26.12.1992 р. № 13-
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№ ГАЗЕТИ КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН 
ПОДАЧІ МАТЕРІАЛУ ТЕМА НОМЕРА

№ 5
від 01.02.2011

18.01.2011
Арбітраж, третейські суди, медіація

№ 6 
від 08.02.2011

25.01.2011
Трудове право/Сімейне право

№ 7
від 15.02.2011

01.02.2011
Нотаріат/Адвокатура

№ 8
від 22.02.2011

08.02.2011
Іноземні інвестиції/проектне фінансування

№ 9
від 01.03.2011

15.02.2011
Конституційне право/Державне управління

№ 10
від 08.03.2011

22.02.2011
Законодавство та практика мас-медіа

№ 11
від 15.03.2011

01.03.2011
Виконавче провадження/Банкрутство

№ 12
від 22.03.2011

08.03.2011
Приватизація/Енергетичне право 

№ 13
від 29.03.2011

15.03.2011
Авторське право/Інтелектуальна власність

№ 14
від 05.04.2011

22.03.2011
Міжнародна торгівля/Страхування

№ 15
від 12.04.2011

29.03.2011
Морське і транспортне право

№ 16
від 19.04.2011

05.04.2011
Міжнародне приватне право/ Митне право

№ 17
від 26.04.2011

12.04.2011
Кримінальне право/процес

№ 18
від 03.05.2011

19.04.2011
Закон України «Про акціонерні товариства»
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• Пане Дмитре, яка юридична 
робота за своєю специфікою 
притаманна юридичному відділу 
великої фармацевтичної ком-
панії? Які правові завдання від-
різняють Ваші функції від функ-
цій звичайного корпоративного 
юриста?

– Основою правової роботи на 
великому промисловому підпри-
ємстві є організація і ведення дого-
вірної та претензійно-позовної 
роботи, правове супроводження 
усіх процесів в компанії, уник-
нення порушень чинного зако-
нодавства та інтересів компанії, 
організація корпоративного управ-
ління та захист прав інтелектуаль-
ної власності. Особливих функцій 
додає велика кількість документів 
дозвільного характеру, яку необ-
хідно мати виробнику лікарських 
засобів для виробництва та про-
дажу лікарських засобів як в Укра-
їні, так і за кордоном.
• Якими особливими знаннями 
має володіти юрист, що працює в 
цій галузі?

– Вимогами для корпоратив-
ного юриста на фармацевтичному 
підприємстві є глибоке знання фар-
мацевтичного права, знання функ-
цій та повноважень регуляторних 

органів як в Україні, так і за кордо-
ном, порядку одержання дозвіль-
них документів, прав та обов’язків 
перевіряючих та інспектуючих 
органів.

Другим напрямом професійних 
знань є знання права інтелекту-
альної власності, оскільки фарма-
цевтика належить до наукомісткої 
галузі, в якій здійснюються сер-
йозні наукові дослідження, прово-
диться розробка нових препаратів, 
а отже, створюється велика кіль-
кість винаходів, торгових назв, які 
потребують оформлення та подаль-
шого захисту як прав інтелектуаль-
ної власності.
• Чи користується Ваша компанія 

послугами зовнішніх юридичних 
радників? Якщо так, то за якими 
критеріями вони обираються? 
Як будується співпраця між вну-
трішнім юридичним відділом та 
зовнішнім консультантом?

– Компанія «Фармак» не так 
давно почала користуватись юри-
дичними послугами зовнішніх кон-
сультантів, оскільки з ростом самої 
компанії відбулося зростання кіль-
кості складних юридичних питань, 
а також значно розширилося коло 
таких питань, які вже не було 
реально вирішити силами лише 
власної юридичної служби. Тому 
тепер компанія «Фармак» залучає 
зовнішніх консультантів у склад-
них проектах або певних напрям-
ках роботи, як, наприклад, в анти-
монопольному праві і питаннях 
недобросовісної реклами та еконо-
мічної конкуренції.

Основними критеріями вибору 
зовнішніх консультантів є в першу 
чергу тривалий досвід позитивного 
вирішення тих чи інших питань, 
бажання працювати на клієнта з 
повною професійною віддачею, а 
також адекватна тарифна політика 
надання юридичних послуг.

Природно, що компанія 
постійно залучає зовнішніх кон-
сультантів для вирішення дозвіль-
них і патентних питань на зовніш-
ніх ринках, що оптимізує час та 
кошти, які витрачаються на роботу 
в рамках іноземного правового 
поля, а також гарантує юридичну 
правильність рішень, що прийма-
ються в рамках національного 
законодавства інших країн.

• Як Ви ставитеся до законодав-
чої ініціативи щодо заборони 
рекламування лікарських засобів 
в Україні?

– Я вважаю, що з точки зору 
вітчизняного виробника лікар-
ських засобів категорично не при-
пустимим є введення повної забо-
рони реклами лікарських засобів 
у ЗМІ. Таким чином, не доцільно 
вводити додаткові обмеження на 
рекламу лікарських засобів, крім 
тих, що встановлені ст. 21 Закону 
України «Про рекламу», проте 
доцільніше було б створити регу-

ляторний орган чи покласти такі 
функції на вже існуючий орган 
державної влади, який би вида-
вав дозволи (погодження) на роз-
міщення реклами в ЗМІ (крім 
розміщення реклами у спеціалі-
зованих виданнях, передбачених 
для медичних закладів та лікарів, а 
також, яка поширюється на семіна-
рах, конференціях, симпозіумах за 
медичною тематикою), для недо-
пущення недобросовісної реклами, 
реклами, що вводить споживача 
в оману та містить неправдиву 
інформацію. Введення повної забо-

«Введення повної заборони на рекламу 
лікарських засобів в ЗМІ 
не вирішить проблему самолікування»

Дмитро ТАРАНЧУК
Керівник юридичного департаменту ВАТ «Фармак»

ВІАФАФВА

«Протягом останніх двох-трьох років політика АМКУ щодо розмірів накладених 
штрафів не завжди була об’єктивною та обґрунтованою»

У НАСТУПНИХ 
НОМЕРАХ
Ніна
КАРПАЧОВА
Уповноважений 
ВРУ з прав 
людини
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рони на рекламу лікарських засобів 
в ЗМІ не вирішить також проблему 
самолікування.
• Які інші проблеми юридичного 
характеру притаманні сьогодні 
ринку фармацевтики в Україні? 

– Перш за все, головні про-
блеми, на мій погляд, лежать у 
площині регуляторної діяльності 
держави, оскільки саме від того, 
наскільки законодавчо та нор-
мативно відрегульоване правове 
поле, в якому працює фармацев-
тична галузь України, залежить 
кількість проблем, що виникають. 
Однією з головних проблем є невід-
повідність норм Закону України 
«Про лікарські засоби» (який був 
прийнятий ще у 1996 році) сучас-
ним умовам діяльності фармацев-
тичної галузі, а також невідповід-
ність європейським директивам 
та загальносвітовим вимогам. У 
чинному Законі неврегульовані 
питання правового регулювання 
фармацевтичної розробки лікар-
ських засобів, відмінності в про-
цедурах державної реєстрації 
генеричних та оригінальних препа-
ратів, питання державної реєстра-
ції біотехнологічних препаратів, 
питання контрактного виробни-
цтва лікарських засобів, питання 
застосування належних практик 
(GCP,GLP,GMP,GDP), питання фар-
маконагляду тощо.

Компанія «Фармак» завжди 
бере участь в робочих групах з вдо-
сконалення законодавства у сфері 
обігу лікарських засобів, у т.ч. роз-
робці проектів ліцензійних умов 
виробництва, оптової та роздріб-
ної торгівлі лікарськими засобами 
та проектів інших нормативних 
документів у сфері обігу лікарських 
засобів в Україні.

Другою головною пробле-

мою є питання дотримання вимог 
законодавства у сфері інтелекту-
альної власності всіма суб’єктами 
на ринку лікарських засобів, як 
вітчизняними, так і іноземними, 
оскільки під час розробки та реє-
страції лікарського засобу суб’єкти 
створюють об’єкти інтелектуальної 
власності, які захищені відповідно 
до вимог законодавства, а інколи 
певні суб’єкти ринку вдаються до 
порушень цих прав, наприклад, 
незаконне використання, розголо-
шення комерційної таємниці, копі-
ювання торгових марок або реє-
страція власних торгових марок з 
повним використанням вже зареє-
строваної торгової марки тощо.
• Наскільки гострою сьогодні 
є проблема недобросовісної 
реклами та недобросовісної кон-
куренції на ринку фармацев-
тики?

– Ця проблема з кожним роком 
набирає все більшої гостроти, 
оскільки збільшуються обсяги 
реклами лікарських засобів, збіль-
шується кількість зареєстрованих 
лікарських засобів та загострю-
ється конкуренція на ринку Укра-
їни, особливо між вітчизняними та 
іноземними виробниками. Багато 
суб’єктів на ринку вдаються до 
нечесних, а іноді до незаконних 
способів ведення бізнесу, що про-
являється у поширенні неправди-
вої, недобросовісної реклами, осо-
бливо по телебаченню, введенні 
споживачів в оману, та нехтуванні 
здоров’ям пацієнтів.

Інший аспект цієї проблема-
тики полягає в недобросовісній 
конкуренції на ринку лікарських 
засобів, що проявляється у наданні 
незаконних переваг одними 
суб’єктами іншим, створенні ціно-
вих змов та угод, зловживання 

при проведенні тендерних закупі-
вель лікарських засобів за державні 
кошти.

Усе це в сукупності створює 
велику проблему для юристів та 
консультантів, оскільки багато часу 
приділяється аналізу дій конкурен-
тів на ринку, реагуванню на пору-
шення, судовому захисту прав та 
інтересів компанії.
• 2010 рік був досить багатим на 
цікаві судові та антимонопольні 
справи у галузі фармацевтики. 
Якими успіхами в цьому році 
може похвалитися юридичний 
департамент Вашої компанії?

– 2010 рік був дуже важкий для 
юридичного департаменту ком-
панії, в цьому році позитивно для 
компанії завершився п’ятирічний 
судовий процес з фармацевтич-
ною фірмою «Дарниця» за торгову 
марку «Корвалол», і в численних 

судах було доведено, що позна-
чення «Корвалол» створено і нале-
жить лише компанії «Фармак».

По-друге, в цьому році завер-
шився розгляд заяви компанії 
«Фармак» до Антимонопольного 
комітету України про порушення 
антимонопольного законодавства 
України представництвом найбіль-
шої французької фармацевтичної 
компанії «Sanofi – Aventis» шляхом 
поширення завідомо неправди-
вої інформації щодо якості лікар-
ського засобу, який виробляється 
ВАТ «Фармак», за що компанією 
«Sanofi – Aventis» було здійснено 
офіційне спростування пошире-
ної неправдивої інформації та 
сплачено штраф до державного 
бюджету.

• Які цікаві судові справи, сторо-
ною в яких виступає ВАТ «Фар-
мак», залишаються на сьогодніш-
ній день незавершеними?

– Як у великої промислової ком-
панії, яка активно та швидко роз-
вивається, є низка судових справ, 
які розглядаються в судах трива-
лий час. Так, наприклад, судова 
справа з російською компанією 
«Нижфарм» щодо торгової марки 
«Хондрасил», яка належить компа-
нії «Фармак», або судова справа за 
колективним позовом до Київської 
міської ради про визнання недій-
сним рішення № 944/944, яким 
всупереч нормам законів України 
фактично поширено орендні відно-
сини на всі форми землекористу-
вання у м. Києві.
• Як Ви оцінюєте досить гучну 
справу минулого року на ринку 
фармацевтики – справу «Лазол-
вана», зокрема в частині суми 
накладеного АМКУ штрафу? 
Який вплив ця справа мала на 
ринок фармацевтики?

– Я не знаю всіх обставин даної 
справи, проте протягом останніх 
двох-трьох років політика АМКУ 
щодо розмірів накладених штра-

фів не завжди була об’єктивною та 
обґрунтованою.
• Як Ви оцінюєте роботу АМКУ в 
цій галузі?

– У цілому, звичайно, я пози-
тивно оцінюю роботу АМКУ в 
цьому напрямку, оскільки ця 
робота має значний превентив-
ний характер і примушує учасників 
ринку взаємно утримуватися від 
вчинення порушень законодавства 
про економічну конкуренцію.
• На які законодавчі зміни у 2011 
році найбільше чекають юристи, 
що працюють у цій сфері?

– Найбільше очікую на при-
йняття нової редакції Закону Укра-
їни «Про лікарські засоби», який би 
був основним документом, що регу-
лює відносини у сфері обігу лікар-
ських засобів, та який би будувався 
на нормах європейських директив 
та світових вимогах до цих відно-
син, а також, напевно, на подальші 
зміни до Закону України «Про акці-
онерні товариства», що створив би 
прийнятні умови для роботи тих 
акціонерних товариств, які мають 
велику кількість дозвільних доку-
ментів як в Україні, так і за кордо-
ном.

«Багато суб’єктів на ринку 
вдаються до нечесних, 
а іноді до незаконних 
способів ведення бізнесу»

Дмитро ТАРАНЧУК, – 
про юридичні проблеми ринку 
фармацевтики України

ДОКЛАДНІШЕ ПРО ГОСТЯ НОМЕРА

П.І.Б. Таранчук Дмитро Володимирович

Дата народження 15.08.1977 р.

Посада Керівник юридичного департаменту ВАТ «Фармак»

Попередні посади, 
досвід

Обіймав посаду старшого юрисконсульта в органах 
державної податкової служби, старшого юриста 
«Промінвестбанку» України, юрисконсульта ВАТ 
«Фармак», з 2005 року – керівник юридичного 
департаменту ВАТ «Фармак». Займається 
адвокатською практикою

Освіта

Спеціаліст права з відзнакою юридичного факультету 
Київського університету ім. Т.Шевченка, магістр 
міжнародного права з відзнакою Української 
академії зовнішньої торгівлі

Авторитет (учитель) 
у праві

Професори юридичного факультету Київського 
університету ім. Т.Шевченка, які надихнули на 
опанування юридичних наук

Найбільші 
професійні 
досягнення

Досягнення рівня професійного корпоративного 
юриста в одній з найуспішніших компаній України

Професійне кредо Постійне професійне вдосконалення

Професійна мрія
Здійснення адвокатської практики у правовій 
державі без корупції та бюрократії

УПОДОБАННЯ Й ОСОБИСТІ СМАКИ

Колір Різний, в залежності від настрою та середовища

Авто Audi

Кухня, ресторан Європейська та українська

Парфум та 
аксесуари

Givenchy, Giorgio Armani

Хобі Спорт, електронні книги та комунікатори

Книга та фільм
Юридичні трилери Джона Грішема, психологічні 
трилери

Місце (або спосіб) 
відпочинку

Море (плавання, дайвінг), активний відпочинок на 
природі з друзями

У НАСТУПНИХ 
НОМЕРАХ
Олег
МАКАРОВ
«Василь 
Кісіль 
і Партнери»

«Категорично не припустимим є введення повної заборони реклами лікарських засобів у ЗМІ»
«Компанія «Фармак» завжди бере участь в робочих групах з вдосконалення 
законодавства у сфері обігу лікарських засобів»
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Вищий адміністративний 
суд України встановив наве-
дене нижче.

У березні 2005 року ТОВ 
(позивач) звернувся до Гос-
подарського суду м. Києва 
з позовом до ДПІ, в якому 
поставлено питання про 
визнання протиправним 
та скасування податкового 
п о в і д о м л е н н я - р і ш е н н я . 
Позовні вимоги мотивовано 
тим, що висновок податко-
вого органу за результатами 
проведеної перевірки є хиб-
ним, оскільки базується на 
припущеннях про те, що 
витрати на придбання век-
селів товариством понесені 
не були, оскільки вони були 
отримані від контрагентів 
як засіб платежу за догово-
рами купівлі-продажу. Однак 
операції з отримання това-
риством векселів для цілей 
оподаткування підлягають 
визнанню як операції з при-
дбання товарів на вторин-
ному ринку; вартість постав-
леного майна, в оформлення 
заборгованості, за яке ним 
отримано векселі, є сумою 
компенсації вартості таких 
векселів, а отже, і витратами 
товариства.

Справа судами розгляда-
лась неодноразово.

Останньою постано-
вою Окружного адміністра-
тивного суду м. Києва від 

28 липня 2009 року позовні 
вимоги задоволено. Визнано 
протиправним та скасовано 
податкове повідомлення-
рішення. Задовольняючи 
позовні вимоги, суд пер-
шої інстанції виходив з того, 
що до складу витрат на при-
дбання векселів в окре-
мому обліку по операціях 
з цінними паперами пози-
вачем правомірно у 3 квар-
талі 2004 р. було віднесено 
вартість векселів, отрима-
них від покупців як засіб 
платежу, у загальній сумі 
23 920 586,92 грн. Крім 
того, відповідно до висно-
вків судово-бухгалтерської 
експертизи, витрати ТОВ на 
придбання векселів, отрима-
них у 3 кварталі 2004 року 
від контрагентів-емітентів 
як засіб платежу, склада-
ють 23 920 586,92 грн, такі 
витрати підтверджені доку-
ментально. Вартість постав-
леного майна в оформлення 
заборгованості, за яке ТОВ 
«Пілон» отримало векселі, є 
сумою компенсації вартості 
таких векселів і, відповідно, 
витратами ТОВ по цінним 
паперам.

Постановою Київського 
апеляційного адміністратив-
ного суду від 15 червня 2010 
року рішення суду першої 
інстанції скасовано, у задо-

воленні позовних вимог від-
мовлено.

Відмовляючи у задово-
ленні позовних вимог, суд 
апеляційної інстанції вихо-
див з того, що судом пер-
шої інстанції не було надано 
оцінку характеру векселя як 
цінного паперу. Емісія век-
селів для оплати інших век-
селів суперечить природі 
векселя як цінного паперу 
та законодавчим вимогам 
до їх обігу. Крім того, абз. 5 
п.п. 7.6.1 п. 7.6 ст.7 Закону 
України «Про оподаткування 
прибутку підприємств» чітко 
передбачено, що норми 
цього пункту не поширю-
ються на операції з емісії кор-
поративних прав або інших 
цінних паперів, що здійсню-
ються платником податку, а 
також з їх зворотного викупу 
або погашення таким плат-
ником податку. Оскільки в 
операціях позивача з купівлі-
продажу цінних паперів мала 
місце емісія цінних паперів 
контрагентами товариства, 
то колегія суддів прийшла 
до висновку про неможли-
вість застосування п. 7.6 ст. 7 
Закону України «Про оподат-
кування прибутку підпри-
ємств» в даних правовідно-
синах. Також зазначено, що 
позивачем не було понесено 
витрат на придбання вексе-
лів, отриманих від контра-
гентів, оскільки дані векселі 
були емітовані покупцями з 

метою розрахунку за продані 
товари та векселі.

Не погоджуючись з 
рішенням суду апеляцій-
ної інстанції, ТОВ зверну-
лося з касаційною скаргою 
до Вищого адміністратив-
ного суду України, в якій, 
посилаючись на порушення 
норм матеріального та про-
цесуального права, ставить 
питання про скасування 
постанови Київського апеля-
ційного адміністративного 
суду від 15 червня 2010 року 
та залишенні в силі поста-
нови Окружного адміністра-
тивного суду м. Києва від 28 
липня 2009 року.

Колегія суддів дійшла 
висновку, що касаційна 
скарга підлягає задово-
ленню. Судами попере-
дніх інстанцій встановлено 
наступне.

Контролюючим орга-
ном було проведено планову 
документальну перевірку 
дотримання вимог податко-
вого та валютного законодав-
ства ТОВ… У ході проведення 
перевірки, на думку податко-
вого органу, було встанов-
лено порушення позивачем, 
зокрема, п.п. 7.6.3 п. 7.6 ст.7, 
п.п. 4.1.3 п. 4.1 ст. 4 Закону 
України «Про оподаткування 
прибутку підприємств», вна-
слідок чого було занижено 
податок на прибуток за 9 
місяців 2004 року на суму 
1 340 196,73 грн та завищено 

суму збитків, отриманих від 
операцій з цінними папе-
рами за 9 місяців 2004 року у 
сумі 18 559 800 грн.

За результатами про-
веденої перевірки, подат-
ковим органом прийнято 
оскаржуване податкове 
повідомлення-рішення, яким 
позивачу визначено суму 
податкового зобов’язання 
з податку на прибуток у 
сумі 2 278 334,44 грн, в 
т.ч. штрафні (фінансові) 
санкції – 938 137,71грн.

Як було встановлено 
судами попередніх інстан-
цій, за договором купівлі-
продажу… ТОВ відван-
тажило на користь ВАТ 
товарно-матеріальні цін-
ності (металопрокат) на 
суму 10 813 393,56 грн, в роз-
рахунок за отриманий товар 
ВАТ виписало прості векселі 
на суму 10 813 393,56 грн.

Також між позивачем та 
ТОВ1 було укладено дого-
вір купівлі-продажу цінних 
паперів, відповідно до якого, 
позивач продав ТОВ1 про-
стий вексель ВАТ на суму 
9 840 786,92 грн, про що 
складено акт приймання-
передачі. 

Згодом між сторонами 
була укладена додаткова 
угода, на виконання якої 
ТОВ1 в розрахунок за куплені 
векселя виписало власні век-
селя на суму 9 840 786,92 
грн, що було оформлено 

актом приймання-передачі 
векселів.

Крім того, відповідно до 
договору купівлі-продажу 
цінних паперів ТОВ продав 
векселя ТОВ1 на загальну 
суму 5 649 800 грн ТОВ2. У 
розрахунок за отримані век-
селя ТОВ2 виписало пози-
вачу векселя власної емісії 
загальною номінальною вар-
тістю 3 266 406,44грн від-
повідно до акта прийому-
передачі векселів.

За договором позивач 
продав ТОВ3 пакет простих 
векселів загальною номі-
нальною вартістю 8 430 000 
грн, що було оформлено 
актом прийому-передачі век-
селів.

Позивач продав ТОВ1 
простий вексель ВАТ на суму 
9 840 786,92 грн. Позивачем 
також проданий ТОВ3 4 век-
селя ТОВ1 на суму 5 649 800 
грн.

Отже, як вбачається з 
вищевикладеного, загальна 
номінальна вартість век-
селів, продаж яких було 
здійснено позивачем за 9 
місяців 2004 року, склала 
23 920 586,92 грн.

У акті перевірки відпові-
дач зазначає, що відповідно 
до п.п. 7.6.3 п. 7.6 ст. 7 Закону 
України «Про оподаткування 
прибутку підприємств» під 
терміном «витрати» слід 
розуміти суму коштів або вар-
тість майна, сплачену (нара-

Операції з цінними паперами
Емісія векселів для оплати вартості інших векселів

С УД О В А  П РА К Т И К А

П
овно та об’єктивно дослідивши питання подат-

кового законодавства, Вищий адміністратив-

ний суд України в аналізованому рішенні дещо 

«обійшов» питання правомірності емісії векселя 

для оплати вартості іншого векселя, зазначивши тільки, 

що після отримання векселя, продавець-векселедержатель 

може пред’явити вексель до погашення покупцю, продати 

покупцю, продати іншій особі. У той же час неправомір-

ність емісії векселів для оплати інших векселів, «оскільки це 

суперечить природі векселя як цінного паперу та законодав-

чим вимогам до їх обігу», було покладено в основу рішення 

суду апеляційної інстанції.

Безперечно, як вірно відзначив Київський апеляційний 

адміністративний суд, Закон України «Про обіг векселів в 

Україні» встановлює, що видавати переказні і прості векселі 

можна лише для оформлення грошового боргу за фактично 

поставлені товари, виконані роботи, надані послуги. Тобто, 

виходячи із вищезазначених приписів закону, емісія вексе-

лів можлива тільки за фактично поставлені товари, виконані 

роботи або надані послуги.

У даному ж випадку вексель був виданий для оплати 

інших векселів, які вже були емітовані для оплати вар-

тості фактично поставлених товарів. Разом з тим, як пра-

вильно зазначила колегія суддів Вищого адміністративного 

суду України, відповідно до норм податкового та цивіль-

ного законодавства векселі розглядаються, насамперед, як 

цінні папери. У свою чергу відповідно до п. 1.6 ст. 1 Закону 

«Про оподаткування прибутку підприємств» цінні папери, в 

тому числі й векселі, що використовуються у будь-яких опе-

раціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення, вва-

жаються товарами. Тобто, за нормами податкового законо-

давства, вексель, раніше емітований третьою особою, при 

наступному продажу є товаром. Більш того, при такому про-

дажу відбувається перехід права власності на цей вексель від 

продавця до покупця. Таким чином, враховуючи зазначене, 

при наступному продажу раніше емітованого векселя фак-

тично відбувається поставка товару, а отже, у випадку видачі 

покупцем векселя для оплати придбаного ним векселя, 

вимоги ч. 1 ст. 4 Закону України «Про обіг векселів в Україні» 

не порушуються.

«За нормами податкового 
законодавства, вексель, 
раніше емітований третьою 
особою, при наступному 
продажу є товаром»

Анна ОГРЕНЧУК, керуючий партнер LCF Law Group

КОЛОНКА ЮРИСТА
оо 

оою 

АА

Наведене рішення 
продовжує тему 
витратності цінних 
паперів, придба-
них безпосередньо 
у емітента. Раніше 
автором вже ана-
лізувалася анало-
гічна ситуація щодо 
придбання акцій 
у їх емітента (див.: 
«Юридична газета», 
28 вересня 2010р., 
№ 39 (255), с. 16, 
17). У тій ситуації 
Вищий адміністра-

тивний суд України погодився, що акції, при-
дбані безпосередньо у емітента, отримані 
не в дарунок, оскільки за них інвестором 
надана, а емітентом отримана компенсація 
у вигляді внеску в статутний капітал.

У випадку ж з векселями, отриманими 
за поставлений товар, векселі також потра-
пляють до першого векселедержателя не в 
дарунок, фактично перший векселедержа-
тель передав, а векселедатель отримав ком-
пенсацію у вигляді вартості поставленого 
товару. Отже, векселі, отримані в оплату за 
товар, мають свою вартість, яка дорівнює 
вартості товару, за який виписані векселя. 
Ця вартість може бути врахована у подат-
кових витратах при визначенні фінансового 
результату від операцій з векселями.

Правда, в даному випадку і позивач, і 
Вищий адміністративний суд України пев-
ною мірою зіграли з податковими органами 
у «піддавки», погодившись, що такі витрати 
виникають тільки в момент безпосеред-
нього продажу конкретно отриманих вексе-
лів. У даному випадку позивач так і вчинив. 
Але і цієї перестороги податківцям здалося 
мало, – вони вважали, що векселі взагалі 

у першого векселедержателя виникли як 
«манна з неба», тому витрат на них не поне-
сено взагалі, а дохід від наступного продажу 
треба обкласти податком в повному обсязі. 
Такий підхід не тільки суперечить закону, але 
й здоровому глузду. Дивно, що цим шляхом 
пішов і апеляційний суд (судді О. М. Роман-
чук, Собків Я.М., В. Г. Усенко), Постанову 
якого скасував Вищий адміністративний суд 
України. Тобто суд першої інстанції виявився 
більш кваліфікованим, ніж апеляційний.

На думку автора, суму компенсацій, 
переданих емітенту цінних паперів, можна 
відносити на витрати одразу після отримання 
цінних паперів, не очікуючи їх продажу, хоча 
такий підхід є більш ризиковим. Позитивним 
є хоча б те, що Вищий адміністративний суд 
підтримав можливість враховувати вартість 
поставленого товару, за який отримано век-
сель, у витрати на придбання цього векселя 
хоча б в момент його продажу.

 КОМЕНТАР ЕКСПЕРТA

Леонід БЕЛКІН
Правозахисник, 

к. техн. наук

Отримані векселі не було віднесено до складу витрат на придбання цінних паперів
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ховану) платником податку 
продавцю цінних паперів та 
деривативів як компенсація 
їх вартості. Тобто операція 
з первинного випуску цін-
них паперів не є операцією з 
торгівлі цінними паперами, 
і підприємства-учасники 
такої емісії не мають підстав 
для відображення в подат-
ковому обліку витрат по 
випуску та одержанню цін-
них паперів. Також податко-
вий орган звертає увагу на 
те, що позивач не поніс жод-
них витрат на придбання 
даних векселів, отрима-
них від контрагентів, на під-
ставі вищевказаних догово-
рів купівлі-продажу, оскільки 
данні векселі були емітовані 
покупцями з метою розра-
хунку за продані товари.

У касаційній скарзі пози-
вач звертає увагу на те, 
що при проведенні пере-
вірки ДПІ не врахувало, що 
в період продажу векселів по 
цій операції (продажу) вини-
кають не тільки доходи, але й 
витрати на придбання вексе-
лів.

Відповідно до п.п. 7.6.3 
п. 7.6 ст. 7 Закону Укра-
їни «Про оподаткування 
прибутку підприємств» 
під терміном «витрати» 
слід розуміти суму коштів 
або вартість майна, спла-
чену (нараховану) платни-
ком податку продавцю цін-
них паперів та деривативів 
як компенсація їх вартості. 
До складу витрат включа-
ється також сума будь-якої 
заборгованості покупця, яка 
виникає у зв’язку з таким 
придбанням. Позивач зазна-
чає, що товариством пра-
вомірно було віднесено до 
складу витрат по опера-
ціям з цінними паперами 
суму 23 920 576,92 грн в 
той період, коли векселі, які 
отримані від контрагентів 
як засіб платежу за постав-
лений товар, були продані 
за договорами продажу век-
селів, як товару. Саме після 
продажу векселів їх вартість 
була показана товариством у 
складі витрат по операціях з 
продажу цінних паперів.

Усі операції з цінними 
паперами, у т.ч. з векселями, 
можна умовно розділити на 
два рівня: операції з емісії та 
погашення; операції на фон-
довому ринку та їх позабір-
жовий обіг, так звана тор-
гівля цінними паперами.

Відповідно до ст. 21 
Закону України «Про цінні 
папери та фондову біржу» 
вексель – цінний папір, який 
засвідчує безумовне грошове 
зобов’язання векселедавця 
сплатити після настання 
строку визначену суму гро-
шей власнику векселя (век-
селедержателю).

Згідно зі ст. 4 Закону 
України «Про обіг векселів 
в Україні» видавати пере-
казні і прості векселі можна 
лише для оформлення гро-

шового боргу за фактично 
поставлені товари, виконані 
роботи, надані послуги… У 
випадку видачі (передачі) 
векселя відповідно до дого-
вору припиняються грошові 
зобов’язання щодо платежу 
за цим договором та вини-
кають грошові зобов’язання 
щодо платежу за векселем.

Як вбачається з вищеви-
кладеного, зазначені умови 
були виконані позивачем, а 
саме – товариством був від-
вантажений товар (метало-
прокат), укладені додаткові 
угоди, а покупцем товару був 
виданий простий вексель на 
суму, яка не перевищує кре-
диторську заборгованість за 
поставлений товар.

Також позивач звертає 
увагу на те, що в акті пере-
вірки податковим органом 
не наведено кореспонден-
ції рахунків бухгалтерського 
обліку по операціях про-
дажу товарів, оприбутку-
вання отриманих векселів 
у забезпечення заборгова-
ності покупців за товари, їх 
подальшому продажу.

Відповідно до п.п. 7.6.1 
п. 7.6 ст. 7 Закону України 
«Про оподаткування при-
бутку підприємств» платник 
податку веде окремий подат-
ковий облік фінансових 
результатів операцій з цін-
ними паперами (у тому числі 
іпотечними сертифікатами 
участі, іпотечними сертифі-
катами з фіксованою дохід-
ністю та сертифікатами фон-
дів операцій з нерухомістю) і 
деривативами у розрізі окре-
мих видів цінних паперів, а 
також фондових та товарних 
деривативів.

На виконання вищезаз-
наченої норми права пози-
вачем були оприбутковані 
отримані векселя на від-
повідних бухгалтерських 
рахунках. Однак отримані 
векселі не було віднесено до 
складу витрат на придбання 
цінних паперів.

Як вбачається з вищеви-
кладеного, першою опера-
цією по договорам була опе-
рація з поставки товару, яка 
була відображена у податко-
вому обліку позивача збіль-
шенням валового доходу 
за датою відвантаження 
товару… На дату отримання 
емітованих векселів опе-
рації з їх оприбуткування 
були відображені позива-
чем… дебіторська забор-
гованість була закрита та 
виникла дебіторська забор-
гованість по платежу за век-
селем… Отже, у позивача по 
бухгалтерському обліку раху-
ється заборгованість покуп-
ців металопрокату за вексе-
лями…

Вищевикладене підтвер-
джується висновками судово-
бухгалтерської експертизи… 
Витрати товариства на при-
дбання векселів, отрима-
них у 3 кварталі 2004 року 
як засіб платежу складають 

23 920 586,92 грн та доку-
ментально підтверджені. 
Вартість векселів, отриманих 
як засіб платежу за догово-
рами купівлі-продажу това-
рів та цінних паперів нале-
жить не до складу валових 
витрат, а до складу витрат на 
придбання векселів в окре-
мому обліку фінансових 
результатів від операцій з 
цінними паперами. До рядка 
01.4 Декларації з податку 
на прибуток переноситься 
тільки прибуток від операцій 
з цінними паперами, розра-
хований як різниця між дохо-
дами від продажу векселів та 
витратами на їх придбання.

Скасовуючи рішення 
суду першої інстанції, суд 
апеляційної інстанції зазна-
чив, що емісія векселів для 
оплати інших векселів супе-
речить природі векселя як 
цінного паперу та законо-
давчим вимогам до їх обо-
роту. Однак, слід зазначити, 
що після отримання векселя, 
продавець-векселедержатель 
може пред’явити вексель до 
погашення покупцю, про-
дати покупцю, продати іншій 
особі.

Також суд апеляційної 
інстанції вказав, що відпо-
відно до абз. «5» п.п. 7.6.1 
п. 7.6 ст. 7 Закону України 
«Про оподаткування при-
бутку підприємств» норми 
зазначеного пункту не поши-
рюються на операції з емі-
сії корпоративних прав або 
інших цінних паперів, що 
здійснюються платником 
податку, а також з їх зворот-
ного викупу або погашення 
таким платником податку.

Однак згідно з листом 
ДПА України № 1799/6/15-
1116 від 02.03.2005 року 
«Щодо оподаткування опе-
рацій з продажу векселів» 
при продажу цінних папе-
рів, у тому числі тих, за які 
розрахунок відбувся век-
селем, платник податку, 
який продає цінні папери, 
у загальному порядку відо-
бражає у відповідному роз-
ділі розрахунку фінансових 
результатів операцій з відпо-
відним видом цінних папе-
рів додатка К3 до рядка 01.4 
Декларації з податку на при-
буток доходи звітного пері-
оду, витрати звітного пері-
оду та на підставі цього 
розраховує прибуток або 
збиток від операцій з відпо-
відним видом цінних папе-
рів. Фінансовий результат 
від продажу векселя, отрима-
ного як засіб платежу за цінні 
папери, виникає за наявності 
доходів від продажу векселя і 
витрат на його придбання 
(заборгованості за продані 
цінні папери). Тобто платник 
податку, який отримав такий 
вексель, може відобразити у 
розділі 3 розрахунку фінан-
сових результатів операцій з 
цінними паперами, корпора-
тивними правами та дерива-
тивами додатка К3 до рядка 

01.4 Декларації з податку на 
прибуток підприємства при-
буток або збиток від опе-
рацій з векселями лише за 
наслідками звітного періоду, 
в якому цей платник продає 
такий вексель.

Відповідно до листа ДПА 
України № 13292/7/15-1117 
від 16.07.2004 року щодо 
оподаткування операцій з 
векселями, відповідно до 
п.п. 7.6.3 п. 7.6 ст. 7 Закону 
України «Про оподаткування 
прибутку підприємств» під 
витратами слід розуміти 
вартість реалізованих това-
рів, у розрахунок за які було 
отримано вексель або роз-
мір заборгованості, в раху-
нок якої вексель було отри-
мано. У момент здійснення 
продажу векселя підприєм-
ство має право на відобра-
ження витрат, пов’язаних з 
придбанням векселя, а також 
доходів від його продажу.

Як вбачається з листа 
ДПА України 9265/7/15-
1117 від 14.05.2005 року 
«Про порядок відобра-
ження в податковому обліку 
з податку на прибуток під-
приємств операцій з торгівлі 
векселями, отриманими як 
розрахунок за придбаний 
товар», фінансовий резуль-
тат від продажу векселя, 
отриманого як засіб платежу 
за товари, виникає за наяв-
ності доходів від продажу 
векселя і витрат на його при-
дбання (заборгованості за 
продані товари). Тобто плат-
ник податку, який отримав 
такий вексель, може відобра-
зити у розділі 3 розрахунку 
фінансових результатів опе-
рацій з цінними паперами, 
корпоративними правами 
та деривативами додатка 
К3 до рядка 01.4 Декларації 
з податку на прибуток під-
приємства прибуток або зби-
ток від операцій з векселями 
лише за наслідками звітного 
періоду, в якому цей платник 
продає такий вексель.

Оскільки суд апеляційної 
інстанції не звернув уваги 
на зазначені обставини і 
без достатніх підстав скасу-
вав обґрунтовану та законну 
постанову суду першої 
інстанції, то постанова апе-
ляційного адміністративного 
суду підлягає скасуванню із 
залишенням у силі поста-
нови суду першої інстанції.

Керуючись статтями 
220, 221, 223, 226, 230, 231 
Кодексу адміністративного 
судочинства України ухва-
лив: касаційну скаргу ТОВ 
задовольнити.

Постанову Київського 
апеляційного адміністра-
тивного суду від 15 червня 
2010 року – скасувати та 
залишити в силі постанову 
Окружного адміністратив-
ного суду м. Києва від 28 
липня 2009 року.

Джерело: http://
www.reyestr.court.gov.ua/

Review/12493059

С УД О В А  П РА К Т И К А

Мінфін, Держказначейство і ДПАУ визначили 
Порядок повернення платникам податків 
помилково сплачених коштів
Спільним наказом ДПАУ, Мінфіну та Держказначейства від 

21 грудня 2010 року № 974/1597/499 затверджено Поря-

док взаємодії органів державної податкової служби, місце-

вих фінансових органів та органів Державного казначейства 

України в процесі повернення платникам податків помил-

ково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань.

Дія Порядку не буде розповсюджуватись на:

• відшкодування ПДВ;

• повернення акцизу;

• виконання рішень судів про безспірне списання коштів, 
помилково або надмірно зарахованих до бюджетів.

Повернення помилково та/або надмірно сплачених сум 

грошових зобов’язань здійснюється виключно на підставі 

заяви платника податків у ДПС, яке подається не пізніше 

1095 днів з дня виникнення помилково та/або надмірно 

сплаченої суми.

Парламент звільнив операції з продажу 
безготівкової валюти від сплати пенсійного 
збору
Верховна Рада України внесла зміни до Закону «Про збір на 

обов’язкове державне пенсійне страхування», якими ска-

сувала стягнення зазначеного збору з операцій купівлі-

продажу безготівкових валют.

Примітно, що відповідний законопроект № 7534 був 

поданий до Верховної Ради зовсім недавно, а саме 4 січня 

2011 року.

Раніше вказаний збір повинні були платити: юридичні 

особи-резиденти, нерезиденти, постійні представництва 

юросіб-нерезидентів, власники корпоративних карткових 

рахунків іноземної валюти, банки-члени міжнародних пла-

тіжних систем, банки та фізичні особи, в тому числі нерези-

денти, які здійснюють операції купівлі-продажу безготівко-

вих іноземних валют за гривню.

Пенсійний збір буде скасовано з дня офіційного опублі-

кування нового Закону.

Суд визнав незаконність видачі валютних 
кредитів без індивідуальної валютної ліцензії
У Єдиному державному реєстрі судових рішень було опри-

люднено визначення Вищого спеціалізованого суду з роз-

гляду цивільних і кримінальних справ від 17 грудня 2010 

року. Суд прийняв рішення про незаконність валютних кре-

дитів, що видаються банками тільки на підставі генеральної 

ліцензії (у справі ОТП Банку).

Крім того, суд зазначив, що декларована Нацбан-

ком достатність генеральної ліцензії для проведення будь-

яких валютних операцій суперечить позиції, якої регуля-

тор дотримувався раніше. Дійсно, влітку минулого року НБУ 

визнав незаконність валютних кредитів, виданих без індиві-

дуальних ліцензій. 

А вже у вересні Нацбанк задекларував, що для видачі 

банками кредитів в іноземній валюті індивідуальна ліцензія 

не потрібна.

Банкіри і Нацбанк продовжують наполягати на тому, 

що для здійснення кредитних операцій досить генеральної 

ліцензії, і сподіваються оскаржити рішення у Верховному 

Суді (ВСУ), повідомляють ЗМІ. При цьому в очікуванні ана-

логічних рішень ВССГУД по іншим позичальникам банки 

можуть почати підвищувати кредитні ставки.

Верховна Рада України ухвалила Закон 
«Про внесення змін до Закону «Про заходи, 
спрямовані на забезпечення сталого 
функціонування підприємств паливно-
енергетичного комплексу» (щодо порядку 
погашення заборгованості)
Законодавчим актом продовжено до 1 січня 2013 року визна-

чену Законом «Про заходи, спрямовані на забезпечення ста-

лого функціонування підприємств паливно-енергетичного 

комплексу» процедуру погашення заборгованості підпри-

ємств паливно-енергетичного комплексу.

Крім того, підприємствам, внесеним до Реєстру підпри-

ємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у 

процедурі погашення заборгованості, дозволено реструкту-

ризацію основного податкового боргу шляхом розстрочення 

терміном на двадцять років. 

Державним, комунальним підприємствам, а також гос-

подарським товариствам, у статутних фондах яких частка 

держави становить більше ніж 50 відсотків, які належать до 

підприємств паливно-енергетичного комплексу та внесені 

до Реєстру, дозволяється без отримання додаткових пого-

джень з державними органами, уповноваженими управ-

ляти зазначеними підприємствами, за взаємною згодою, 

провести реструктуризацію кредиторської та дебіторської 

заборгованостей також терміном до двадцяти років.

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА
news@yur-gazeta.com – надсилайте новини про свою діяльність

 КОМЕНТАР ЕКСПЕРТA

Наталія КУРІЛЕНКО
Аудитор, керівник 

податкової практики 

АО «Соколовський і 

Партнери»

Підприємцям майже неможливо довести співробітни-
кам податкових органів, як під час перевірок, так і в суді, 
що операція «товар-гроші-гроші-вексель» може бути 
скороченою «товар-вексель». Коментоване Рішення 
Вищого адміністративного суду України, дійсно є ваго-
вим аргументом на користь того, що застосуванню під-
лягають саме норми пункту 7.6 статті 7 Закону України 
«Про оподаткування прибутку підприємств», у випадку 
оподаткування операцій з цінними паперами та дери-
вативами.

Варто відзначити, що навіть існування зазначе-
ного рішення Вищого адміністративного суду України не 
зупинить співробітників податкових органів від донара-
хувань податкових зобов’язань та штрафних санкцій. 
Для судді, який розглядатиме подібні спори, це також не 
буде 100% аргументом для прийняття на користь іншого 

платника податків позитивного рішення. Хотілося б від-
мити, що з 01.04.2011 року набирає чинності розділ ІІІ 
Податкового кодексу України «Податок на прибуток під-
приємств». 

У частині оподаткування операцій з торгівлі цін-
ними паперами, деривативами та корпоративними пра-
вами майже нічого не змінюється. Але проблема поля-
гає в тому, що податківці не будуть брати до уваги судову 
практику Вищого адміністративного суду України, яка 
сформувалася під час дії норм Закону України «Про опо-
даткування прибутку підприємств». Отже, платникам 
податків доведеться звертатись до контролюючих орга-
нів за податковим роз’ясненням порядку застосування 
норм Податкового кодексу. А в подальшому, вже у суді 
формувати нову практику. Тому знову до бою, спокій нам 
лише сниться.
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19 січня 2011 року у 
Вищій раді юстиції (далі – 
ВРЮ) відбулась зустріч пред-
ставників цього органу та 
проекту «Україна: верховен-
ство права». 

Як повідомляє прес-
служба Вищої ради юсти-
ції, у зустрічі взяли участь 
керівник зазначеного про-
екту Девід Вонн; його заступ-
ник Наталія Петрова; радник 
з правових питань Олек-
сандр Бірюков; фахівець з 
управління програмами у 
сфері тестування та суддів-
ської дисципліни Мирослава 
Воронцова і керівник про-
грам розвитку демократії 
та врядування USAID Олек-
сандр Піскун. 

У свою чергу Вищу ради 
юстиції на зустрічі представ-
ляли її Голова ВРЮ Воло-
димир Колесниченко, його 
заступник Лідія Ізовітова, 
заступник керівника секре-
таріату Ольга Булка; заступ-
ник керівника секретаріату 
Юрій Нікітченко; керівник 
служби – головний радник 
Голови ВРЮ Олександр Гон-
чаренко; радник Голови 
Вищої ради юстиції Юрій 
Полтавець; начальник від-
ділу міжнародного міжвідом-
чого співробітництва та про-
токолу секретаріату Вищої 
ради юстиції Сергій Ушин-
ський.

Головною метою зустрічі 
стало обговорення ініціатив 
ВРЮ щодо створення умов 
для більш відкритої та про-
зорої діяльності Вищої ради 
юстиції, покращення доступу 
громадян та ЗМІ до інфор-
мації про діяльність Ради з 
використанням сучасних 
інформаційних технологій та 
можливої співпраці з цього 

питання з проектом «Укра-
їна: верховенство права».

На початку зустрічі 
Голова ВРЮ Володимир 
Колесниченко відзначив 
спільні здобутки з рефор-
мування законодавства про 
судоустрій та статус суддів, 
що відбулися в Україні за 
активної участі фахівців про-
екту USAID. «Втім, цілі співп-
раці, що ставилися міжна-
родною агенцією і судовою 
владою України, до кінця 
не досягнуті, ми лише на 
початку роботи», – відзначив 
В. Колесниченко. Йдеться 
про необхідність подальшого 
реформування законодав-
ства. 

Однією з нагальних про-
блем є відсутність у новому 
законі механізму призна-
чення кандидатів на посади 
вперше. «Через тривалість 
та багатоступеневий рівень 
передбачених у новому 
законі процедур з часу при-
йняття Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» до 
першого Указу Президента 
про призначення на посаду 
судді має пройти понад два 
роки, – відзначив Голова 
ВРЮ. – У судах України 
більше 110 вакансій, пере-
важно у судах господарської 
та адміністративної юрис-
дикції, є також районні суди, 
у яких здійснення судочин-
ства за тими видами справ, 
де передбачено колегіаль-
ний розгляд (у складі трьох 
суддів), є неможливим. У 
той час, як внесення подань 
Президентові України про 
призначення кандидатів на 
посади суддів Вищою радою 
юстиції практично зупи-
нено».

Як відзначив Голова ВРЮ, 
Рада працює у напрямку 
вирішення проблем чинного 

законодавства із суб’єктами 
законодавчої ініціативи, Вер-
ховним Судом України та 
вищими спеціалізованими 
судами.

За словами Лідії Ізовіто-
вої, подальшої уваги учасни-
ків проекту потребує також 
питання розробки програм 
навчання та перепідготовки 
діючих суддів з нових галу-
зей права та ключових про-
блем правозастосування. 
Питання підвищення ква-
ліфікації суддів особливо 
актуальне у контексті тих 
масштабних змін чинного 
законодавства, що тривають 
в Україні в останні 20 років.

«Ми сподіваємося, 
що наша співпраця про-
довжиться, адже її мета 
єдина – посилення незалеж-
ності та безсторонності суд-
дів, довіри громадськості до 
суду», – відзначив В. Колес-
ниченко, зауваживши, що 
наразі найбільш актуальним 
для ВРЮ є робота з налаго-
дження та удосконалення 
ефективної комунікації 
Вищої ради юстиції з судами, 
громадськістю та ЗМІ, зро-
бити роботу Вищої ради 
юстиції більш відкритою, 
прозорою та зрозумілою для 
громадян.

«Минулий рік був дуже 
серйозним для Вищої ради 
юстиції, – сказав під час 
спільної зустрічі керівник 
програм розвитку демо-
кратії та врядування USAID 
Олександр Піскун. – Мабуть, 
вперше Вища рада юсти-
ції показала себе як клю-
човий орган, що просуває 
реформи… Ми дуже раді, що 
долучилися до цього процесу 
і готові підтримати пропо-
зиції з подальшої співпраці, 
особливо у контексті вирі-
шення проблеми відкритості 

та транспарентності Вищої 
ради юстиції, що вже давно 
назріла. Це дозволить Раді 
працювати набагато ефек-
тивніше і зняти значну кіль-

кість питань щодо діяльності 
ВРЮ».

За підсумками зустрічі 
сторони домовилися розпо-
чати роботу з розробки стра-

тегії комунікації Вищої ради 
юстиції з громадянами та 
ЗМІ, у тому числі і за допомо-
гою сучасних інформаційних 
технологій.

Вектор на співпрацю
Представники проекту «Україна: верховенство права» відвідали Вищу раду юстиції

ПОЗИЦІЯ АВТОРА
Сьогоднішня влада вже практично взяла під 

свій контроль усі сфери суспільного життя. У 
тому числі це стосується і вітчизняного судо-
чинства. У першу чергу ведеться робота зі зміни 
керівництва українських судів. Так, Вища рада 
юстиції не припиняє призначати суддів на адмі-
ністративні посади. Найбільш резонансним на 
цьому тижні має стати обрання нового голови 
Господарського суду м. Києва, який для цього 
приїхав аж з Донецька, де він очолював Госпо-

дарський суд Донецької області. Мова йде про 
Артура Ємельянова. Крім останнього, Вища 
рада юстиції планує призначити двох заступ-
ників голови Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ: Михайла Вільгушинського та Станіслава 
Міщенка, а також ще цілий список суддів.

Ще одним важливим питанням, яке прямо 
впливає на формування суддівського корпусу 
в Україні, є створення Національної школи суд-

дів на базі Академії суддів України. Нещодавно 
остання була фактично ліквідована Президен-
том України. Треба сказати, що Національна 
школа суддів є обов’язковим навчальним закла-
дом, який має пройти особа, що бажає стати 
суддею. Не важко здогадатися, що цей заклад є 
дуже привабливим, оскільки стане провідним 
у процесі формування суддівського корпусу, а 
тому можна прогнозувати, що він також буде 
підконтрольний «потрібним людям».

Усі під 
контролем

Христина ВЕНГРИНЯК
«Юридична газета»

РА

Інформація «Юридичної газети»

18 січня цього року від-
булось засідання Ради суддів 
господарських судів. Чи не 
найважливішим питанням, 
що було розглянуто радою 
суддів, стала рекомендація 
кандидатури судді на посаду 
голови Господарського суду 
м. Києва. Нагадаємо, що 
дана посада стала вакантною 
після того, як 13 січня цього 
року колишнього голову 
цього суду Василя Саранюка 
було обрано на посаду судді 
Вищого господарського суду 
України безстроково.

Що стосується кандида-
тури на посаду голови Гос-
подарського суду м. Києва, 
то, як і очікувалось, на цю 
посаду Рада суддів господар-
ських судів рекомендувала 

Артура Ємельянова. Остан-
ній 14 січня цього року з 
посади Господарського суду 
Донецької області був пере-
ведений в Господарський суд 
м. Києва. Треба сказати, що 
вже тоді можна було здога-
датись, для чого здійснили 
таке переведення. Ще раніше 
за аналогічною «схемою» 
екс-голова Донецького апе-
ляційного господарського 
суду Віктор Татьков очолив 
Вищий господарський суд 
України. Цікаво, що раніше 
до кадрового резерву на 
посаду голови було зарахо-
вано заступників голови Гос-
подарського суду м. Києва 
Едуарда Шевченка і Ларису 
Іванову. Проте, як повідомив 
голова Ради суддів господар-
ських судів Олександр Удови-
ченко, згадані судді заявили, 

що вони не готові очолити 
Господарський суд м. Києва.

Варто відзначити, що на 
засіданні Ради суддів, що від-
булось 18 січня, суддя Єме-
льянов був спочатку зара-
хований у кадровий резерв 
на посаду голови Господар-
ського суду м. Києва, а потім 
і рекомендований очолити 
столичний господарський 
суд. У свою чергу на тому 
ж засіданні Рада суддів гос-
подарських судів прийняла 
рішення рекомендувати 
Вищій раді юстиції звільнити 
Артура Ємельянова з посади 
голови Господарського суду 
Донецької області, яку він 
займав лише з 20 грудня 2010 
року. Наразі очікується, що 
25 грудня цього року відбу-
деться засідання Вищої ради 
юстиції, яка уже, ймовірно, 

призначить Артура Ємелья-
нова на посаду голови Госпо-
дарського суду м. Києва.

Ще одним резонансним 
питанням, що розглядалося 
на минулому засіданні Ради 
суддів господарських судів, 
стала інформація голови 
Одеського апеляційного 
господарського суду Вале-
рія Балуха. Останній зая-
вив, що за останні місяці 23 
судді його суду не отриму-
ють щомісячне пожиттєве 
утримання, яке гарантоване 
їм законом. Загальна сума 
такої заборгованості на сьо-
годні становить близько 850 
тис. грн. Пан Балух також 
відзначив, що аналогічна 
ситуація існує і в Харків-
ському апеляційному госпо-
дарському суді.

За словами судді Балуха, 

Державна судова адміні-
страція заявляє про відсут-
ність у державному бюджеті 
України коштів на виплату 
згаданої заборгованості та 
погрожує взагалі припинити 
фінансування Одеського та 
Харківського апеляційних 
господарських судів, в яких 
судді вимагають виплату 
свого щомісячного пожиттє-
вого утримання. Наразі Рада 
суддів господарських судів 
створила робочу групу, яка 
повинна вивчити ситуацію 
з виплатами пожиттєвого 
утримання суддів. До складу 
групи увійшли судді: Світ-
лана Шевчук, Валерій Балух, 
Володимир Погребняк, Кате-
рина Остапова.

Рада суддів госпо-
дарських судів прийняла 
рішення щодо створення 

робочої групи з перевірки 
роботи Господарського суду 
м. Києва. Справа в тому, що 
20 грудня минулого року 
член Вищої ради юсти-
ції Андрій Портнов оголо-
сив інформацію, яка викли-
кала необхідність перевірки 
діяльності Господарського 
суду м. Києва. До складу 
робочої групи включили: 
голову Ради суддів господар-
ських судів Олександра Удо-
виченка, суддю Вищого гос-
подарського суду Станіслава 
Мірошниченка, суддю Гос-
подарського суду м. Києва 
Олега Хрипуна та суддю Гос-
подарського суду Чернігів-
ської області Тетяну Оле-
нич. Наступне засідання 
Ради суддів господарських 
судів заплановано на поточ-
ний тиждень.

Рекомендацію дали, інформацію заслухали
Засідала рада суддів господарських судів

Вища рада юстиції показала себе як ключовий орган, що просуває реформи
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Що стосується нової про-
цедури виконання рішень 
національних судів, то вона 
регламентована у про-
екті Закону «Про гарантії 
держави щодо виконання 
рішень суду», який уже було 
внесено на розгляд до Верхо-
вної Ради України. Варто від-
значити, що проект Закону 
Міністерство юстиції Укра-
їни розробило на виконання 
пілотного рішення Європей-
ського суду у справі «Юрій 
Миколайович Іванов проти 
України» та з урахуванням 
рекомендацій Комітету Міні-
стрів Ради Європи (орган, що 
здійснює контроль за вико-
нанням державою рішень 
Європейського суду).

Наприкінці минулого 
року перед Україною постала 
загроза санкцій за ігнору-
вання рішень Європейського 
суду з прав людини. Такі 
санкції можуть бути у вигляді 
штрафів чи навіть виклю-
чення з Ради Європи. Дане 
питання вкрай стурбувало 
Голову комітету парламенту 
з питань правосуддя Сергія 
Ківалова. Останній на сьо-
годнішній день займається 
проблемами механізму вико-
нання рішень суду в органах 

Ради Європи та державах-
членах Ради з метою забез-
печити розвантаження 
суду від надмірної кількості 
справ. За словами пана Ківа-
лова, Україна не може допус-
тити, щоб на неї були покла-
дені штрафи за невиконання 
рішень Європейського суду 
з прав людини. З огляду на 
це, Міністерство юстиції у 
прискореному режимі під-
готувало та зареєструвало 
в парламенті вищезгаданий 
законопроект «Про гаран-
тії держави щодо виконання 
рішень суду».

Враховуючи вимоги 
рішення у справі «Юрій 
Миколайович Іванов проти 
України», проект передбачає 
усунення проблеми невико-
нання рішень суду та запро-
ваджує механізм погашення 
заборгованості за рішен-
нями, відповідальність за 
виконання яких несе дер-
жава, яка накопичилась ста-
ном на 1 січня 2011 року.

Проект Закону перед-
бачає запровадження нової 
процедури виконання 
рішень національних судів, 
відповідальність за вико-
нання яких несе держава. 
Зокрема це стосується дер-
жавних органів, установ, під-
приємств. Крім того, проект 
передбачає процедуру вико-
нання рішень, боржниками 

за якими є юридичні особи, 
стягнення з яких за звичай-
ною процедурою неможливе.

Законопроект передба-
чає, що виконання рішень 
стосовно вказаних суб’єктів 
відбуватиметься у строк 
не більше ніж 9 місяців. У 
випадку, якщо цей строк 
буде порушено, особа отри-
муватиме компенсацію. Таке 
виконання відбуватиметься 
за рахунок коштів держав-
ного бюджету, якщо стяг-
нення з боржника є немож-
ливим.

За словами Валерії Лут-
ковської, проект Закону вра-
ховує вимоги рішення Євро-
пейського суду у справі 
«Козачек проти України», від-
повідно до якого стягнення з 
державних органів має бути 
максимально спрощеним для 
особи. Законопроект також 
передбачає скасування зако-
нодавчих положень, якими 
заборонялась примусова 
реалізація майна боржників-
підприємств для цілей вико-
нання рішень судів. Крім 
того, проектом передбачені 
унормування та уніфікація 
порядку та розміру виплат 
соціальних пільг, передбаче-
них різними законами Укра-
їни, які ніколи в повному 
обсязі не фінансувалися дер-
жавним бюджетом, створю-
ючи заборгованість держави 
перед громадянами.

Як відомо, у рішенні 
«Юрій Миколайович Іванов 
проти України» Європей-
ський суд визнав порушення 
Україною її зобов’язань за 

Конвенцією про захист прав 
людини і основоположних 
свобод (далі – Конвенція) 
(п. 1 статті 6 «Право на спра-
ведливий суд» та стаття 1 
«Захист права власності» 
Першого протоколу до Кон-
венції) у зв’язку з система-
тичним невиконанням дер-
жавою рішень національних 
судів, за виконання яких від-
повідно до практики Євро-
пейського суду держава несе 
відповідальність. Крім того, 
було визнано порушення 
статті 13 «Право на ефек-
тивний засіб юридичного 
захисту» Конвенції у зв’язку з 
відсутністю у національному 
законодавстві ефективних 
засобів юридичного захисту 
від такого невиконання.

З огляду на суть пору-
шення, Європейський суд 
зобов’язав державу, зокрема, 
запровадити ефективний 
засіб юридичного захисту 
(або комплекс таких засобів), 
який би забезпечив адекват-
ний та достатній захист від 
вказаного порушення. Нага-
даємо, що пілотне рішення 
у справі «Юрій Миколайо-
вич Іванов проти України» 
було винесене Європейським 
судом з прав людини 15 жов-
тня 2009 року та набуло ста-
тусу остаточного 15 січня 
2010 року.

Як бачимо, чинна влада 
почала перейматися вико-
нанням рішень Європей-
ського суду з прав людини 
лише тоді, коли настав ризик 
накладення на неї відповід-
них санкцій.

Міністерства мають подавати інформацію 
про наявність в судах загальної юрисдикції 
судових проваджень щодо об’єктів державної 
власності.
Як повідомляє прес-служба Міністерства юстиції України, 

Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови Кабінету 

Міністрів від 18 червня 2008 року «Про заходи щодо підви-

щення ефективності захисту інтересів держави в судах Укра-

їни». Проект змін був розроблений Міністерством юстиції та 

ухвалений 19 січня на засіданні Кабміну.

Як повідомив Міністр юстиції Олександр Лавринович, 

на сьогоднішній день постанова Кабінету Міністрів України 

від 18 червня 2008 року залишається невиконаною у частині 

створення електронного Реєстру судових проваджень, де 

однією зі сторін або третьою особою є держава в особі Кабі-

нету Міністрів України, міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади.

Створення та ведення такого Реєстру, зазначив Міністр, 

потребує значних додаткових видатків з державного 

бюджету. З 2008 року кошти на вказані цілі жодного разу 

виділені не були. 

Відповідно, зазначена постанова Кабміну залишається 

невиконаною і в частині міжвідомчої координації Міністер-

ством юстиції захисту інтересів держави у судах загальної 

юрисдикції, що мало здійснюватися через Реєстр судових 

проваджень. 

Для реалізації цієї функції Кабінет Міністрів вніс зміни у 

постанову 2008 року та зобов’язав Міністерства та інші цен-

тральні органи виконавчої влади подавати Міністерству 

юстиції до 10 числа кожного місяця інформацію про наяв-

ність у судах загальної юрисдикції судових проваджень щодо 

об’єктів державної власності.

Цей порядок діятиме до створення Реєстру судових про-

ваджень. Реалізація постанови у такій редакції не потре-

бує додаткових матеріальних та інших витрат, проте дозво-

ляє Мін’юсту здійснювати функції з міжвідомчої координації 

захисту інтересів держави у судах, наголосив Міністр юсти-

ції. 

На підставі отриманих відомостей Мін’юст перевірятиме 

роботу юридичних служб та опрацьовуватиме інформацію, 

надану центральними органами виконавчої влади щодо 

наявності у судах загальної юрисдикції судових справ сто-

совно об’єктів державної власності за їх участю. Такі повно-

важення, за словами Міністра юстиції, встановлені Поло-

женням про Міністерство юстиції.

У випадку неналежного виконання керівником юри-

дичної служби органу виконавчої влади чи підприємства 

покладених на нього завдань, Мін’юст та його територіальні 

органи порушуватимуть питання про притягнення його до 

відповідальності згідно із законодавством.

Академії суддів України більше не існує
17 січня цього року Президент України Віктор Янукович 

видав Указ № 52/2011 «Про визнання таким, що втратив 

чинність, Указу Президента України від 11 жовтня 2002 року 

№ 918». 

Так, в Указі говориться, що у зв’язку з утворенням 

Вищою кваліфікаційною комісією суддів України відповідно 

до частини другої статті 81 та пункту 10 розділу XII «Пере-

хідні положення» Закону України «Про судоустрій і ста-

тус суддів» Національної школи суддів України визнається 

таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 11 

жовтня 2002 року № 918 «Про Академію суддів України».

Разом з цим Глава держави у своєму Указі пропонує Дер-

жавній судовій адміністрації України здійснити у межах ком-

петенції необхідні заходи, пов’язані з утворенням Національ-

ної школи суддів України на базі Академії суддів України.

Кабінет Міністрів України повинен вирішити питання 

щодо фінансування діяльності Національної школи суддів 

України та передачі їй державного майна Академії суддів 

України, а також прискорити затвердження Положення про 

соціальне та матеріальне забезпечення працівників Націо-

нальної школи суддів України.

ДСА збільшила кількість суддів
17 січня 2011 року Головою Державної судової адміністра-

ції України Русланом Кирилюком згідно з частиною четвер-

тою статті 19 та частиною п’ятою статті 147 Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів» видано накази «Про визна-

чення кількості суддів у місцевих загальних судах, апеляцій-

них судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севас-

тополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим» 

та «Про визначення кількості суддів у господарських судах 

України».

Так, відповідно до цих наказів кількість суддів у відпо-

відних апеляційних судах збільшено на 7 осіб, а суддів судів 

першої інстанції – на 9. 

У свою чергу кількість суддів у господарських судах Укра-

їни збільшилась на 11 осіб.

НОВИНИ СУДІВ
news@yur-gazeta.com – надсилайте новини про свою діяльність

Заспокоїти Європу
В Україні зацікавились правами людини

Закiнчення. Початок на стор. 1 >>>> 

НОВИНИ ВАСУ
Житомирський апеляційний адміністративний 
суд почав працювати

Як повідомляє прес-служба Вищого адміністративного 

суду України, 19 січня 2011 року розпочав процесуальну 

діяльність Житомирський апеляційний адміністративний 

суд.

На урочистому відкритті суду, яке відбулося о 12.00, 

були присутні Голова Вищого адміністративного суду Укра-

їни Олександр Пасенюк, заступник Голови ВАСУ Дмитро 

Ліпський, Голова Ради суддів адміні-

стративних судів України, член Вищої 

ради юстиції України Микола Кобилян-

ський, представники органів місцевої 

влади.

Під час урочистого відкриття 

Голова ВАСУ Олександр Пасенюк поба-

жав суддям Житомирського апеляцій-

ного адміністративного суду невичерп-

ної професійної наснаги для захисту 

прав та свобод громадян, а також плід-

них результатів у здійсненні право-

суддя.

Суд розміщений за адресою: май-

дан Путятинський, 3/65, м. Житомир.

Нагадаємо, що згідно з Указом 

Президента України від 16.11.2004 р. 

№ 1417/2004 (зі змінами та доповне-

ннями) у Житомирському апеляцій-

ному адміністративному суді повинно працювати 38 суддів. 

На сьогодні суддівський корпус нараховує десятеро суддів. 

Рішенням Вищої ради юстиції від 20.12.2010 р. №  18 голо-

вою Житомирського апеляційного адміністративного суду 

призначено Франовську Катерину Сергіївну.

Повноваження суду поширюються на Житомирську та 

Рівненську області. Це дев’ятий апеляційний адміністратив-

ний суд, який здійснюватиме процесуальну діяльність. Як 

відомо, 15 грудня 2010 року розпочав процесуальну діяль-

ність Вінницький апеляційний адміні-

стративний суд, який згідно з рішенням 

Вищої ради юстиції від 20.12.2010 р. №  

18 очолив Кузьмишин Віталій Микола-

йович. Повноваження Вінницького апе-

ляційного адмінсуду поширюються на 

Вінницьку, Хмельницьку, Чернівецьку 

області. Суддівський корпус нині ста-

новить 15 суддів, згідно з Указом Пре-

зидента України від 16.11.2004 р. 

№ 1417/2004 (зі змінами та доповне-

ннями) склад суддів повинен становити 

42 особи.

Нагадаємо, що всього в Україні 

функціонує дев’ять апеляційних і двад-

цять сім окружних адміністративних 

судів (у кожному обласному центрі, міс-

тах Києві і Севастополі та в Автономній 

Республіці Крим).

Заступник Міністра юстиції Валерія Лутковська

Україна не може допустити, щоб на неї були покладені штрафи 
за невиконання рішень Європейського суду з прав людини
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Д Е Р Ж А В Н О - П Р И В АТ Н Е  П А Р Т Н Е Р С Т В О

Олексій КОТ
Керуючий партнер, к. юр. наук
Іван ЗЄВАКОВ
Старший юрист ЮФ «Антіка»

31 жовтня 2010 року 
набрав чинності Закон Укра-
їни «Про державно-приватне 
партнерство», який за заду-
мом його творців має встано-
вити основні засади та прин-
ципи співробітництва між 
органами державної влади 
та місцевого самоврядування 
України і приватними інвес-
торами.

Зрозуміло, що основним 
інтересом держави, що його 
покликане задовольнити 
державно-приватне парт-
нерство, є залучення приват-
них коштів та, у певній час-
тині, передача приватним 
партнерам прав та обов’язків 
з управління об’єктами дер-
жавної та комунальної влас-
ності, управління якими з 
боку уповноважених орга-
нів державної та комунальної 
влади виявилось неефектив-
ним. Стаття 1 Закону Укра-
їни «Про державно-приватне 
партнерство» прямо вста-
новлює, що однією з ознак 
державно-приватного парт-
нерства є забезпечення 
вищих техніко-економічних 
показників ефективності 
діяльності, ніж у разі здій-
снення такої діяльності дер-
жавним партнером без залу-
чення приватного партнера.

Разом з тим, прак-
тична реалізація державно-
приватного партнерства сти-
кається сьогодні і, очевидно, 
стикатиметься у найближ-
чому майбутньому з вели-
кою кількістю проблем, що 
у першу чергу пов’язані з 
відсутністю дієвих гарантій 
для інвесторів та взаємною 
суперечністю передбачених 
законодавством процедур 
взаємодії держави та приват-
них підприємців. Яскравим 
прикладом у цьому питанні є 
сфера житлово-комунальних 
послуг, про необхідність залу-
чення до якої приватного 
капіталу говориться вже дуже 
давно і нагальна необхід-
ність модернізації якої зрозу-
міла всім. Серед інших видів 
житлово-комунальних послуг 
велике значення мають 
послуги з централізованого 
водопостачання та водовідве-
дення.

На сьогоднішній день в 
Україні силами органів місце-
вого самоврядування прово-
диться певна робота із залу-
чення приватних підприємців 

до процесу модернізації та 
реконструкції існуючих тру-
бопровідних мереж та облад-
нання, будівництва нових 
мереж, закупівлі сучасного 
обладнання тощо. Як показує 
практика, найбільш ефектив-
ною та розповсюдженою фор-
мою співпраці місцевих рад 
та приватних підприємців є 
передача майнових комплек-
сів відповідних комунальних 
підприємств (водоканалів) в 
концесію.

Закон України «Про 
концесії» визначає поря-
док визначення об’єктів, які 
мають передаватись у кон-
цесію, порядок проведення 
концесійних конкурсів, укла-
дення концесійних договорів 
тощо. Постановою КМ Укра-
їни від 12.04.2010 року № 642 
було затверджено Положення 
про проведення концесійного 
конкурсу та укладення конце-
сійних договорів на об’єкти 
права державної і комуналь-
ної власності, які надаються у 
концесію.

У цілому концесійні кон-
курси в Україні проводяться, 
переможців визначають та 
укладають з ними концесійні 
договори. Проте є ряд обста-
вин, які не дають можли-
вості визнати практику, яка 
склалась у цій сфері, цілком 
успішною. Однією з таких 
обставин є питання форму-
вання та затвердження тари-
фів на житлово-комунальні 
послуги, зокрема централі-
зоване водопостачання та 
водовідведення. Саме вста-
новлення економічно обґрун-
тованих тарифів на житлово-
комунальні послуги, які 
мають враховувати і певну 
частину прибутку виробника 
послуг, є необхідною умовою 
економічної ефективності 
діяльності підприємства-
виробника, а відтак, факто-
ром надзвичайної ваги для 
інвестора, який вирішува-
тиме вступати чи ні у парт-
нерські відносини з державою 
у сфері ЖКХ. Ціни/тарифи на 
житлово-комунальні послуги 
з водопостачання та водо-
відведення належать до дер-
жавних фіксованих та регу-
льованих цін і тарифів. До 
недавнього часу їх розмір 
затверджувався органами 
місцевого самоврядування. 
Відтак умови договорів кон-
цесії, які укладались з орга-
нами місцевого самовря-
дування, зазвичай містили 
зобов’язання останніх затвер-
дити економічно обґрунто-
вані тарифи на комунальні 

послуги. У свою чергу такі 
положення надавали в цьому 
відношенні концесіонерам 
додаткові важелі впливу на 
концесієдавців, оскільки, на 
жаль, в Україні затвердження 
тарифів на комунальні 
послуги часто залежить не від 
економічного обґрунтування, 
а від політичної доціль-
ності. При цьому приватні 
підприємці-концесіонери 
зазнають збитків та втрача-
ють зацікавленість у продо-
вженні інвестування у розви-
ток об’єкту концесії.

Разом з тим, 09.07.2010 р. 
був прийнятий та з 
22.07.2010 р. набув чинності 
Закон України «Про Націо-
нальну комісію регулювання 
ринку комунальних послуг», 
яким запроваджено відпо-
відну комісію, до компетенції 
якої серед іншого віднесено 
ліцензування господарської 
діяльності з централізованого 
водопостачання та водовід-
ведення в обсягах, що пере-
вищують рівень, який вста-
новлюється умовами та 
правилами провадження гос-
подарської діяльності (ліцен-
зійними умовами); роз-
роблення і затвердження 
ліцензійних умов і порядку 
контролю за їх дотриманням; 
розроблення порядків (мето-
дик) формування тарифів 
на комунальні послуги для 
суб’єктів природних монопо-
лій та суб’єктів господарю-
вання на суміжних ринках, 
ліцензування діяльності яких 
здійснюється Національ-
ною комісією регулювання 
ринку комунальних послуг 
України; встановлення тари-
фів на комунальні послуги 
суб’єктам природних моно-
полій та суб’єктам господарю-
вання на суміжних ринках, 
ліцензування діяльності яких 
здійснюється Національною 
комісією регулювання ринку 
комунальних послуг України 
тощо.

Згідно з перехідними 
положеннями зазначеного 
закону формування Націо-
нальної комісії регулювання 
ринку комунальних послуг 
України, її апарату та тери-
торіальних органів має бути 
завершено до 1 січня 2011 
року. Національна комісія 
регулювання електроенерге-
тики України виконує функ-
ції державного регулювання 
у сфері теплопостачання, 
централізованого водопос-
тачання та водовідведення 
до закінчення процесу фор-
мування Національної комі-

сії регулювання ринку кому-
нальних послуг України.

Також Законом Укра-
їни «Про Національну комі-
сію регулювання ринку кому-
нальних послуг» були внесені 
відповідні зміни до інших 
законів, зокрема до Закону 
України «Про місцеве само-
врядування в Україні», Закону 
України «Про житлово-
комунальні послуги», Закону 
України «Про питну воду та 
питне водопостачання» та 
інші. Згідно зі ст. 31 Закону 
України «Про житлово-
комунальні послуги» вико-
навці/виробники здійсню-
ють розрахунки економічно 
обґрунтованих витрат на 
виробництво (надання) 
житлово-комунальних послуг 
і подають їх органам, уповно-
важеним здійснювати вста-
новлення тарифів.

Органи місцевого само-
врядування встановлю-
ють тарифи на житлово-
комунальні послуги у розмірі 
не нижче економічно обґрун-
тованих витрат на їх вироб-
ництво.

При встановленні цін/
тарифів на послуги, які виро-
бляються суб’єктами природ-
них монополій, регулювання 
діяльності яких здійснюється 
Національною комісією регу-
лювання ринку комунальних 
послуг України та Національ-
ною комісією регулювання 
електроенергетики України 
відповідно до законодавства, 
повноваження органів місце-
вого самоврядування поши-
рюються виключно на тариф 
(складову тарифу), який (яка) 
не підлягає встановленню 
Національною комісією регу-
лювання ринку комунальних 
послуг України.

Відповідно до ст. 1 Закону 
України «Про природні моно-
полії» природна монополія – 
стан товарного ринку, при 
якому задоволення попиту 
на цьому ринку є більш 
ефективним за умови від-
сутності конкуренції вна-
слідок технологічних осо-
бливостей виробництва (у 
зв’язку з істотним зменшен-
ням витрат виробництва на 
одиницю товару в міру збіль-
шення обсягів виробництва), 
а товари (послуги), що виро-
бляються суб’єктами природ-
них монополій, не можуть 
бути замінені у споживанні 
іншими товарами (послу-
гами), у зв’язку з чим попит 
на цьому товарному ринку 
менше залежить від зміни 
цін на ці товари (послуги) 
ніж попит на інші товари 
(послуги) (далі – товари).

Суміжний ринок – товар-
ний ринок, що не перебуває 
у стані природної монопо-
лії, для суб’єктів якого реа-
лізація вироблених товарів 
або використання товарів 
інших суб’єктів господарю-
вання неможливе без без-
посереднього використання 
товарів, що виробляються 

(реалізуються) суб’єктами 
природних монополій. Вра-
ховуючи специфіку надання 
послуг з централізованого 
водопостачання та водовід-
ведення, вбачається обґрун-
тованим висновок, що під-
приємства, які надають такі 
послуги, підпадають під 
визначення суб’єктів природ-
них монополій.

Згідно зі ст. 11 Закону 
України «Про питну воду та 
питне водопостачання» Наці-
ональна комісія регулювання 
ринку комунальних послуг 
України є органом держав-
ного регулювання діяльності 
суб’єктів природних моно-
полій та суб’єктів господа-
рювання на суміжних до них 
ринках у сфері централізо-
ваного водопостачання та 
водовідведення відповідно 
до Закону України «Про при-
родні монополії».

При цьому відповідно до 
ст. 12, 13 Закону України «Про 
питну воду та питне водопос-
тачання» до повноважень 
Ради міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласних, 
Київської та Севастополь-
ської міських державних адмі-
ністрацій у сфері питної води 
та питного водопостачання 
належить ліцензування гос-
подарської діяльності з цен-
тралізованого водопоста-
чання та водовідведення, 
обсяги якої встановлюються 
ліцензійними умовами, а до 
повноважень органів місце-
вого самоврядування у сфері 
питної води та питного водо-
постачання належить вста-
новлення тарифів на послуги 
централізованого водопоста-
чання і водовідведення (крім 
тарифів на ці послуги, які 
встановлюються Національ-
ною комісією регулювання 
ринку комунальних послуг 
України).

Відповідно до п. 1.4 Ліцен-
зійних умов провадження 
господарської діяльності з 
централізованого водопос-
тачання та водовідведення, 
затверджених наказом Дер-
жавного комітету України 
з питань регуляторної полі-
тики та підприємництва та 
Державного комітету будів-
ництва, архітектури та жит-
лової політики України від 
14 лютого 2001 р. № 35/34, 
Мінжитлокомунгосп (наразі 
його місце посіла Комісія) 
здійснює ліцензування діяль-
ності суб’єктів господарю-
вання, що надають (мають 
намір надавати) послуги з 
централізованого водопос-
тачання та водовідведення 
не менше ніж ста тисячам 
фізичних осіб, або системи 
централізованого водопос-

тачання та водовідведення 
яких розташовані на терито-
рії двох або більше областей, 
а також спільних підприємств 
та підприємств з іноземними 
інвестиціями. Рада міні-
стрів Автономної Республіки 
Крим, обласні, Київська та 
Севастопольська міські дер-
жавні адміністрації здійсню-
ють ліцензування діяльності 
з централізованого водопос-
тачання та водовідведення 
суб’єктів господарювання, 
що провадять її у межах від-
повідних адміністративно-
територіальних одиниць.

Виходячи з наведеного, 
з моменту набрання чин-
ності Законом України «Про 
Національну комісію регу-
лювання ринку комуналь-
них послуг України» розподіл 
повноважень у сфері вста-
новлення тарифів на центра-
лізоване водопостачання на 
водовідведення між органами 
державної влади та орга-
нами місцевого самовряду-
вання виглядає як наведено 
у Таблиці. Вказаний у Таблиці 
розподіл підтверджується 
також листом Національної 
комісії регулювання електро-
енергетики № 5881/23/17-10 
від 17.09.2010 року.

Таким чином, на сьо-
годні у більшості випадків 
органи місцевого самовря-
дування позбавлено повно-
важень щодо встановлення 
тарифів на послуги з центра-
лізованого водопостачання та 
водовідведення. Відтак, вони 
не можуть нести та не нести-
муть жодних зобов’язань 
щодо встановлення тарифів 
на економічно обґрунтова-
ному рівні. Приватні інвес-
тори ж опинились у ситуації 
ще більшої невизначеності 
щодо перспектив партнер-
ства з державою у сфері 
комунальних послуг. Адже 
встановлення економічно 
обґрунтованих тарифів на 
комунальні послуги, зокрема 
на послуги з водопостачання 
єдиним державним органом, 
який об’єктивно менше заці-
кавлений у вирішенні міс-
цевих проблем ніж органи 
місцевого самоврядування, 
скоріш за все буде нелегкою 
та повільною процедурою з 
малопрогнозованими резуль-
татами. Більше того, оскільки 
законодавство України не 
передбачає участі у дого-
ворі концесії будь-яких інших 
органів державної влади 
окрім тих, які можуть бути 
концесієдавцем у відповід-
ності до законодавства, вста-
новлення економічно обґрун-
тованих тарифів вилучене зі 
сфери відносин між концесіо-
нером і концесієдавцем.

ДПП у сфері надання комунальних послуг
Проблеми реалізації

ПОСЛУГИ

ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА ПОСЛУГИ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ 

РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(ТИМЧАСОВО НКРЕ) 

ОРГАНИ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ

Централізоване 
водопостачання 
та водовідведення

Суб'єктам господарювання, що надають 
послуги з централізованого водопостачання та 
водовідведення не менше ніж ста тисячам фізичних 
осіб або системи централізованого водопостачання 
та водовідведення яких розташовані на території 
двох або більше областей, а також спільних 
підприємств та підприємств з іноземними 
інвестиціями, грн/м3

Суб'єктам господарювання, 
що надають послуги з 
централізованого водопостачання 
та водовідведення у межах 
відповідних адміністративно-
територіальних одиниць, грн/м3

Прийняття Закону «Про 
національну комісію регу-
лювання ринку кому-
нальних послуг» (далі – 
Закон) ще раз свідчить 
про тенденцію сьогод-
нішнього керівництва 
країни до переміщення 
влади у центр. Незважа-
ючи на обіцянки надання 
якомога більше повно-
важень на місця і, таким 
чином зміни самої філо-
софії управління нашою 
державою, коаліція вко-
тре показує, що усі клю-
чові питання буде вирішу-

вати саме вона і виключно вона.
Даний Закон і справді значно скоротив повно-

важення органів місцевого самоврядування у 
сфері встановлення тарифів на водопостачання 
та водовідведення. Відповідно до згаданого авто-
ром Листа Національної комісії регулювання 

електроенергетики України № 5881/23/17-10 
від 17.09.2010 р. Національна комісія регулю-
вання ринку комунальних послуг (далі – Комісія) 
встановлюватиме тарифи тим суб’єктам госпо-
дарювання, яким остання (до прийняття Закону 
Міністерство з питань житлово-комунального гос-
подарства) видала відповідні ліцензії, кількість 
яких, безперечно, є та буде значною через визна-
чене коло суб’єктів, що підлягають такому ліцен-
зуванню. І лише решта підприємців зможуть без-
посередньо співпрацювати з органами місцевого 
самоврядування.

Загалом можна стверджувати, що, з однієї 
сторони, встановлення єдиних тарифів на водо-
постачання є кроком правильним, адже це забез-
печить уніфікованість вартості цього виду кому-
нальних послуг у всіх великих містах. З іншої 
сторони, ми не знаємо, який буде рівень таких 
тарифів. До того ж принципи роботи у кожному 
водоканалі безсумнівно є різними, а тому вста-
новлення таких тарифів у певній мірі буде кроком 
неправильним щодо деяких комунальних підпри-
ємств.

Маркіян МАЛЬСЬКИЙ
Керівник 
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Як відомо, однією з найбільш 
болючих проблем у нашій країні 
є якість доріг. Складність її вирі-
шення полягає у необхідності одно-
часної модернізації практично усієї 
автодорожньої мережі, що за умов 
недостатнього фінансування вигля-
дає утопією. Виходом з такого ста-
новища може стати реалізація 
механізмів державно-приватного 
партнерства, що широко розповсю-
джені у всьому світі, але поки не 
реалізуються в Україні.

Державно-приватне партнер-
ство (ДПП) – засноване на договорі 
співпраці між державою Україна 
(в особі державних органів, орга-
нів місцевого самоврядування) та 
суб’єктами підприємницької діяль-
ності.

1 липня 2010 був прийнятий 
Закон України «Про державно-
приватне партнерство» (набирає 
чинності з 31.10.2010 року), який 
встановлює основні положення 
організації та здійснення співро-
бітництва між державою і приват-
ними партнерами. Крім Закону 
України «Про державно-приватне 
партнерство», ДПП в Україні регу-
люють численні законодавчі та під-
законні акти: Цивільний кодекс 
України, Закон України «Про кон-
цесії», Закон України «Про конце-
сії на будівництво та експлуатацію 
автомобільних доріг», Постанова 
Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Переліку об’єктів 
права державної власності, які 
можуть бути надані в концесію», 
Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження типо-
вого концесійного договору» і 
багато інших.

З огляду на те, що ДПП в першу 
чергу припускає реалізацію масш-
табних довгострокових і дорогих 
проектів, які держава не може здій-
снити самостійно, регулювання 
відносин між партнерами в рам-
ках ДПП має ряд особливостей. З 
одного боку, необхідно забезпе-
чити захист державних інтересів, 
адже об’єкти ДПП представляють 
собою стратегічні активи України, 
з іншого боку, такі проекти вимага-
ють значних інвестицій приватних 
партнерів, які також повинні бути 
захищені додатковими гарантіями.

Виходячи з цього, основними 
принципами ДПП є:
• довгостроковість проектів (5 – 50 

років);
• економічна ефективність ДПП 

повинна перевищувати ефектив-
ність держави;

• рівність перед законом держав-
них і приватних партнерів;

• незмінність форми власності і 
цільового направлення держав-
них об’єктів, переданих при-
ватному партнеру, протягом дії 
ДПП;

• справедливий розподіл ризи-
ків між державним і приватним 
партнерами;

• визначення приватного парт-
нера здебільшого на конкурсних 
засадах.

Закон України «Про державно-
приватне партнерство» не обмежує 
сторони у виборі правової форми 
співпраці, однак робить акцент на 
кількох основних, до яких входять 
такі форми, як концесія і спільна 
діяльність.

Об’єктами ДПП можуть бути як 
вже існуючі, так і об’єкти держав-
ної або муніципальної власності у 
різних сферах господарської діяль-
ності, що тільки проектуються. При 
цьому передача об’єктів державної 
або муніципальної власності при-
ватному партнерові для виконання 
умов договору, укладеного в рам-

ках ДПП, не передбачає переходу 
права власності на ці об’єкти до 
приватного партнера. Такі об’єкти 
підлягають поверненню держав-
ному партнерові після припинення 
дії ДПП.

З метою забезпечення захисту 
інвестицій приватних партнерів у 
рамках ДПП Закон України «Про 
державно-приватне партнерство» 
передбачає ряд гарантій прав при-
ватних партнерів:

1) держава гарантує дотри-
мання передбачених законодав-
ством умов здійснення діяльності 
приватних партнерів;

2) для державних органів вста-
новлюються обмеження на втру-
чання у діяльність приватних парт-
нерів;

3) до прав та обов’язків сторін, 
визначених договором, укладеним 
у рамках ДПП, застосовується зако-
нодавство України, чинне на день 
його укладення;

4) право на відшкодування 
збитків, завданих приватним парт-
нерам, неправомірними діями дер-
жавних органів.

Необхідно також відзначити, 
що в України, крім спеціальних 
гарантій, закріплених у Законі 
України «Про державно-приватне 
партнерство», на законодавчому та 
міжнародному рівні передбачено 
широке коло способів захисту іно-
земних інвестицій. Так, в Україні 
діють Закон України «Про захист 
іноземних інвестицій», Закон Укра-
їни «Про режим іноземного інвес-
тування», значну частину зако-
нодавства України становлять 
міжнародно-правові акти, учасни-
ком яких є Україна. Україною рати-
фіковано понад 50 двосторонніх 
договорів у сфері захисту інозем-
них інвестицій (з США, Канадою, 
Росією, Іспанією, Португалією, 
Чехією, Німеччиною, Швецією, 
Саудівською Аравією, Голландією, 
Аргентиною і багатьма іншими 
країнами), якими закріплені ефек-
тивні механізми захисту прав іно-
земних інвесторів.

Україною також ратифіковані 
міжнародні конвенції, які дозволя-
ють здійснювати захист іноземних 
інвестицій у міжнародних судових 
інстанціях: Європейському суді з 
прав людини, Міжнародному суді 
з врегулювання інвестиційних спо-
рів.

Дія міжнародних конвенцій, 
двосторонніх угод істотно підсилює 
рівень захисту інвестицій, закрі-
плює додаткові гарантії повер-
нення інвестицій, встановлює 
визнаний у всьому світі порядок 
вирішення спорів.

Викладені вище основні прин-
ципи і положення поширюються 
на всі види і форми ДПП, які мож-
ливі в Україні. При цьому, залежно 
від особливостей, які притаманні 
різним сферам господарської діяль-
ності та правовим формам договір-
них відносин в рамках ДПП, зако-
нодавство України передбачає і 
відмінності у правовому регулю-
ванні. У тому числі свої особли-

вості має і правове регулювання 
ДПП у формі концесії у сфері будів-
ництва та експлуатації автомобіль-
них доріг.

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ КОНЦЕСІЇ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

Одним з видів державно-
приватного партнерства при здій-
сненні проектів у різних сферах 
господарської діяльності в Україні є 
інститут концесії.

Відповідно до Закону Укра-
їни «Про концесії» концесія – це 
надання, з метою задоволення гро-
мадських потреб, уповноваженим 
органом на підставі концесійного 
договору на платній та строко-
вій основі суб’єкту підприємниць-
кої діяльності права на створення 
і (або) управління об’єкта концесії, 
за умови прийняття суб’єктом під-
приємницької діяльності (концесі-
онером) на себе зобов’язань зі ство-
рення і (або) управління об’єктом 
концесії, майнової відповідаль-
ності та можливого підприємниць-
кого ризику.

Можливість реалізації ДПП 
у формі концесії у сфері будівни-
цтва та експлуатації автомобільних 
доріг прямо передбачена Законом 
України «Про концесії», Законом 
України «Про концесії на будівни-
цтво та експлуатацію автомобіль-
них доріг».

Відповідно до державної про-
грами розвитку автомобільних 
доріг загального користування 
об’єкти концесії у сфері будівни-
цтва та експлуатації автомобільних 
доріг визначає Кабінет Міністрів 
України.

Однією з особливостей, що 
властива концесії автомобільних 
доріг, є обов’язкове забезпечення 
можливості альтернативного без-
коштовного проїзду.

Необхідно також відзначити, 
що здійснювати будівництво авто-
мобільної дороги можна тільки з 
моменту набуття права на корис-
тування земельними ділянками з 
відповідним цільовим призначен-
ням. Рішення про викуп земель-
них ділянок і передачі їх приват-
ному партнерові для будівництва 
автомобільної дороги приймається 
органами виконавчої влади. При 
цьому державний партнер гаран-
тує незмінність цільового призна-
чення наданих земельних ділянок 
та відсутність обмежень щодо їх 
використання в рамках концесій-
ного договору.

Майно, створене в рамках кон-
цесійного договору або одержаного 
в концесію і розміщене в межах 
смуги відведення автомобільної 
дороги, є об’єктом державної влас-
ності, і передається концесіонеру 
виключно у користування.

ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ 
ОБ’ЄКТІВ У КОНЦЕСІЮ

Рішення про здійснення ДПП 
щодо об’єктів державної власності, 
проведення конкурсу та затвер-
дження результатів конкурсу з 

визначення приватного партнера 
приймаються Кабінетом Міністрів 
України або уповноваженим ним 
органом.

Одним з основних принципів 
концесії є укладення концесійного 
договору переважно на підставі 
концесійного конкурсу. Організа-
цією та проведенням концесійного 
конкурсу займається Концесієда-
вець – уповноважений державний 
орган. Він затверджує умови кон-
цесійного конкурсу, створює кон-
курсну комісію, визначає порядок її 
роботи, готує конкурсну докумен-
тацію.

Переможцем концесійного кон-
курсу визнається претендент, який 
запропонував найкращі умови здій-
снення концесії. Основними кри-
теріями визначення переможця є 
надійність концесіонера, пропози-
ція великого обсягу фінансування, 
забезпечення оптимальної прибут-
ковості, найменший термін будів-
ництва і окупності, максимальне 
використання в концесійній діяль-
ності громадян України та інші.

У виняткових випадках, якщо 
в конкурсі бере участь тільки один 
претендент, концесійний договір 
може бути укладений з даним пре-
тендентом без проведення конкурс-
ної процедури шляхом узгодження 
всіх істотних умов концесійного 
договору.

ІСТОТНІ УМОВИ 
КОНЦЕСІЙНОГО ДОГОВОРУ

За результатами концесійного 
конкурсу з переможцем уклада-
ється концесійний договір.

Сторонами концесійного дого-
вору є концесіонер і концесієда-
вець. Концесіонер – суб’єкт під-
приємницької діяльності, який 
отримав право на концесію. Кон-
цесієдавець – орган виконавчої 
влади, уповноважений Кабінетом 
Міністрів України на укладення 
концесійного договору. Стосовно 
об’єктів автодорожнього господар-
ства таким органом визначена дер-
жавна корпорація «Укравтодор».

Концесійний договір уклада-
ється на термін, визначений у дого-
ворі, але не більше 50 років.

Згідно з чинним законодав-
ством концесіонер самостійно здій-
снює управлінням об’єктом кон-
цесії. Концесієдавець у свою чергу 
здійснює контроль за діяльністю 
концесіонера. Закон зобов’язує 
концесієдавця не втручатися в гос-
подарську діяльність концесіонера.

У концесійному договорі на 
будівництво та експлуатацію авто-
мобільної дороги встановлюються 
основні техніко-експлуатаційні 
характеристики проектованої 
дороги, перелік інженерних і додат-
кових споруд, об’єктів придорож-
нього сервісу. Майно, передане в 
концесію, залишається державним 
майном, і по завершенню терміну 
дії концесійного договору об’єкт 
концесії повертається в управління 
держави. Концесіонеру належить 
право власності на прибуток, отри-
маний від управління об’єктом кон-
цесії. Концесіонер має право на 
адекватне і ефективне відшкоду-
вання витрат, понесених у зв’язку 
з поліпшенням майна, отрима-
ного в концесію, за рахунок отри-
маного прибутку. Умови концесій-
ного договору є дійсними протягом 
усього строку дії договору, у тому 
числі у випадках, коли після його 
укладення актами встановлені пра-
вила, які погіршують становище 
концесіонера.

ФІНАНСОВІ УМОВИ КОНЦЕСІЇ
Фінансування будівництва 

автомобільних доріг у рамках кон-
цесії може здійснюватись за раху-
нок різних джерел:

• фінансових ресурсів приватного 
партнера;

• залучених фінансових ресурсів;
• засобів державного бюджету;
• інших джерел.

Концесієдавець може частково 
фінансувати будівництво і екс-
плуатацію автомобільних доріг на 
умовах концесії за рахунок засо-
бів, передбачених у спеціальному 
фонді державного бюджету для роз-
витку мережі автомобільних доріг 
загального використання.

КОНЦЕСІЙНІ ПЛАТЕЖІ
Концесійні платежі – плата, 

передбачена у концесійному дого-
ворі, яку вносить концесіонер за 
право створення і управління авто-
мобільною дорогою. Договором 
може бути передбачений одноразо-
вий або періодичні концесійні пла-
тежі. 

У випадку створення нової 
автомобільної дороги концесійні 
платежі вносяться концесіонером 
відповідно до умов концесійного 
договору незалежно від резуль-
татів господарської діяльності з 
моменту отримання доходу від екс-
плуатації автомобільної дороги. 
Розмір концесійних платежів вста-
новлюється відповідно до спеціаль-
ної Методики, затвердженої Кабі-
нетом Міністрів України. В основу 
розрахунку періодичних концесій-
них платежів покладено витрати 
концесієдавця, пов’язані з відшко-
дуванням збитків, які наносяться 
власникам землі та землекористу-
вачам внаслідок вилучення у них 
земельних ділянок для будівництва 
автомобільної дороги.

ДЖЕРЕЛА ДОХОДІВ 
КОНЦЕСІОНЕРА

До джерел доходів концесіо-
нера від експлуатації автомобільної 
дороги належать:
• плата користувача за проїзд по 

автомобільній дорозі;
• плата концесієдавця за експлуа-

таційну готовність автомобільної 
дороги;

• плата користувачів за експлуата-
цію об’єктів дорожнього сервісу;

• дотації або компенсації концесі-
єдавця.

Інші джерела доходу концесіо-
нера визначаються концесієдавцем 
на підставі техніко-економічного 
обґрунтування і вказуються в кон-
курсній документації та концесій-
ному договорі. Законодавством 
України передбачено порядок вста-
новлення розміру плати за проїзд 
автомобільними дорогами, побудо-
ваним на умовах концесії, порядок 
розрахунку і надання дотацій.

ВИСНОВОК
На сьогоднішній день в Укра-

їні існує достатня правова база 
для здійснення механізму конце-
сії. Підкреслимо, що українське 
законодавство прямо передбачає 
можливість передачі в концесію 
автомобільних доріг, проекти бага-
тьох автомагістралей вже внесені 
до Переліку об’єктів, які можуть 
передаватися в концесію. Для 
потенційного інвестора концесія 
є привабливим інститутом, тому 
що вона дає максимальний обсяг 
правових гарантій з усіх існуючих 
форм інвестування в об’єкти дер-
жавної власності.

Вигода держави полягає в залу-
ченні інвестицій для будівництва 
об’єкта інфраструктури державного 
значення, отриманні концесійної 
плати за об’єкт, у який робить вкла-
дення, перш за все, не держава, а 
інвестор. Також по завершенні тер-
міну концесії держава отримує у 
власність об’єкт, створений за раху-
нок переважно недержавних інвес-
тицій.

Д Е Р Ж А В Н О - П Р И В АТ Н Е  П А Р Т Н Е Р С Т В О

Концесія у сфері будівництва автомобільних доріг
Загальні положення законодавства про державно-приватне партнерство в Україні

Однією з найбільш болючих проблем у нашій країні є якість доріг
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Олександр ГАЛИЦЯ
К. юр. наук, професор

Нерідко виникає необхідність в 
обшуку окремих приміщень тран-
спортних засобів під час їх руху. 
Тому перед слідчим стоїть завдання 
в процесі підготовки до обшуку 
обрати прийоми для проникнення 
в транспортний засіб з метою про-
ведення обшуку таким чином, щоб 
особа (особи), в яких буде проводи-
тись обшук, не знали дійсної при-
чини прибуття слідчого і не знали, 
що особа, яка прибула, є слідчим.

Тактичні особливості прове-
дення обшуку об’єктів автомо-
більного транспорту. Обшук авто-
мобілів як самостійний вид цієї 
слідчої дії може проводитись, як 
правило, у таких випадках:

1. Коли кримінальна справа 
порушена за матеріалами митних 
органів.

2. Коли в процесі розслідування 
злочину отримана інформація, що 
в конкретному автомобілі знахо-
дяться знаряддя злочину, речі і цін-
ності, здобуті злочинним шляхом, 
інші речі і документи, які мають 
доказове значення по справі.

У випадках знаходження авто-
мобіля в обшукованому приміщенні 
або місцевості, він підлягає дослі-
дженню нарівні з іншими речами, 
які там знаходяться, окрема поста-
нова на обшук автомобіля в цьому 
випадку не потрібна. Якщо авто-
мобіль залишений на дорозі, і його 
власник або особа, яка ним керу-
вала, відсутні, як правило, прово-
диться його огляд. Будь-який вид 
обшуку, в тому числі і обшук авто-
машин, проводиться в присут-
ності понятих. Підбір понятих для 
обшуку автомобіля має свої осо-
бливості. Вони повинні підбира-
тись з числа не зацікавлених у роз-
слідуванні справи працівників 
автотранспорту. Під час обшуку і 
в протоколі використовується спе-
ціальна термінологія, яка має бути 
відома понятим. Крім того, слід-
чий повинен запросити спеціаліста-
автомобіліста, бажано вузької 
спеціальності, якому відома кон-
струкція конкретного автомобіля, 
що обшукується.

Особливості обшуку автома-
шин полягають також і в тому, що в 
її салоні не можуть розміститись усі 
передбачені законом особи: слід-
чий, двоє понятих і спеціаліст. У 
такому випадку двері автомашини 
відчиняються, і поняті знаходяться 
поряд з салоном автомашини або 
біля оглядової ями і спостеріга-
ють за діями слідчого. При знахо-
дженні тайника або якої-небудь 
речі (документа) понятим повинна 
бути пред’явлена ця річ (документ), 
показано місце, де був тайник або 
знайдені речі (документи), і цей 
факт має бути зазначений у прото-
колі.

Іноді автомобіль, який підля-

гає обшуку, знаходиться в дорозі, 
і перш ніж проводити обшук, його 
необхідно зупинити.

Для зупинки автомобіля, 
котрий знаходиться в дорозі, необ-
хідно підібрати відповідний привід. 
Якщо злочинець є водієм автомо-
біля або має вплив на водія, і здога-
дається про причину зупинки авто-
мобіля, він буде намагатися втекти 
або позбавиться від речей і доку-
ментів, які підлягають вилученню. 
Краще всього для зупинки авто-
мобіля залучити інспектора ДАІ, 
він може це зробити згідно зі сво-
їми повноваженнями. Але необ-
хідно передбачити, щоб на місці 
зупинки не було нічого, що могло 
б викликати підозру в осіб, які зна-
ходяться в автомашині, що підлягає 
обшуку (наявність великої кількості 
осіб на місці зупинення автомобіля, 
автомобілів, крім службового МВС 
тощо).    Для зупинки автомобіля, 
який підлягає обшуку, слід вибрати 
таке місце, де можна було б схо-
вати автомашину слідчого і осіб, 
які запрошені слідчим для прове-
дення обшуку (спеціаліст, поняті). 
Якщо автомобіль, який підлягає 
обшуку, зупинити не вдалося, він 
переслідується машиною праців-
ників міліції до її зупинки і маши-
ною слідчого з запрошеними ним 
особами. При цьому слід звертати 
увагу, чи не було щось викинуто 
з машини. Речі, предмети і доку-
менти, які викинуті з машини, під-
лягають слідчому огляду. Необхідно 
також передбачити дії інспектора 
ДАІ після зупинки машини. У цьому 
випадку водій, як правило, вихо-
дить з машини і надає документ 
інспектору ДАІ. Інспектор ДАІ пере-
віряє документи і, начебто з метою 
перевірки гальма, сідає за кермо і 
дає сигнал слідчому шляхом корот-
кого включення гудка. Після цього 
слідчий виходить з укриття, повідо-
мляє водія та осіб, які з ним знахо-
дяться про дійсну причину зупинки 
автомобіля, пред’являє необхідні 
документи і приступає до прове-
дення обшуку.

Якщо особа, яка підозрюється 
у вчиненні злочину, фізично захо-
плена або затримана, вона підля-
гає особистому обшуку без вине-
сення постанови на проведення 
цієї слідчої дії (ст. 184 КПК Укра-
їни). При обшуку особи підляга-
ють дослідженню ті речі, які при ній 
знаходяться, тобто речі особистого 
користування, до яких належать 
такі транспортні засоби, як легко-
вий автомобіль, мотоцикл, мото-
ролер, велосипед. Тобто в цьому 
випадку автомобіль обшукується 
як річ, яка знаходиться при обшу-
куваній особі. В інших випадках на 
обшук автомобіля потрібна поста-
нова судді, коли автомобіль є у влас-
ності водія; постанова слідчого, 
коли водій не є власником машини. 
Але не може бути обшуканий авто-
мобіль без відповідної постанови, 
коли пасажир автомобіля був 

фізично захоплений або затрима-
ний, тому що це не є його річ. Якщо 
в цьому випадку необхідно обшу-
кати автомобіль, документи пови-
нні бути оформлені згідно з чинним 
законодавством.

Може бути ще й така ситуа-
ція, що крім фізично захопленого 
або затриманого водія автомобіля, 
в ньому також знаходились паса-
жири. У цьому випадку обшуку під-
лягає сам водій і легковий автомо-
біль. Якщо є необхідність обшукати 
пасажирів, мають бути оформлені 
відповідні документи.

При обшуку автомобіля на під-
ставі постанови судді згідно зі 
ст. 184, пункт 4 можуть бути обшу-
кані пасажири, які знаходяться в 
обшукуваному автомобілі без вине-
сення окремої постанови.

Якщо є необхідність обшукати 
вантажні автомобілі, автобуси, 
повинна бути оформлена поста-
нова судді навіть у тому випадку, 
коли водій автомобіля фізично захо-
плений або затриманий. При фізич-
ному захопленні або затриманні 
водія автомобіля проводиться його 
особистий обшук за правилами, 
відпрацьованими у криміналістиці, 
а також обшук автомобіля. Перш 
за все досліджуються сидіння водія 
і пасажирів, маленький багаж-
ник, площа під килимом, великий 
багажник тощо. Після закінчення 
першого етапу обшуку машина 
доставляється в гараж правоохо-
ронного органу, по лінії якого про-
водиться розслідування, ставиться 
на оглядову або яму і проводиться 
її детальне дослідження. Таке дослі-
дження слід проводити за наявності 
підстав вважати, що в машині є тай-
ник.

Якщо затримана особа підо-
зрюється у вбивстві або згвалту-
ванні, яке сталося не в цьому авто-
мобілі, таке детальне дослідження 
автомобіля не потрібне, в цих 
випадках підозрювані тайники в 
машині не створюють, їм немає 
чого в них ховати. При переїзді з 
місця фізичного захвату або затри-
мання пі дозрюваного до правоо-
хоронного органу, останній кон-
воїрується на задньому сидінні під 
охороною двох оперативних пра-
цівників. Це не дає йому можли-
вості зробити заяву, що в автомобілі 
під час дороги щось було підкинуто 
або самому викинути, сховати речі, 
які розшукуються. Інші підозрю-
вані, якщо вони є, а також слідчий 
і поняті, відправляються до пра-
воохоронного органу на службо-
вих автомашинах. Слідчий в найко-
ротший термін повинен вирішити 
долю осіб, які знаходились в авто-
машині, що обшукується. За наяв-
ності підстав – затримати їх, в про-
тилежному випадку – відпустити, 
свідків – допитати.

Місце попереднього обшуку 
автомобіля, а також службові авто-
машини, якщо на них перевозились 
підозрювані чи особи, які з ними 

контактували, необхідно оглянути 
на предмет виявлення викинутих, а, 
можливо, і загублених ними речей. 
У період між початковим і деталь-
ним обшуком автомобілі й особи, 
які в них знаходяться, повинні бути 
в полі зору учасників оперативно-
слідчої групи. У протилежному 
випадку підозрювані можуть пере-
ховати або викинути, знищити не 
вилучені під час першого етапу 
обшуку речі і документи, які мають 
стосунок до справи.

У випадку, коли обшукується 
автомашина, з якої митними орга-
нами вилучені предмети контр-
абанди, і на підставі відповідних 
документів вона передана слідчому, 
який порушив кримінальну справу, 
попередній обшук не потрібен, 
адже машина вже оглядалась мит-
ними органами і, принаймні те, що 
не було сховано в тайниках, вилу-
чено. Але у слідчого не може бути 
впевненості, що митним органам 
вдалось вилучити абсолютно все, 
що може мати значення для справи. 
Тому ця машина підлягає деталь-
ному обшуку. Враховуючи, що при 
обстеженні днища і корпусу авто-
мобіля учасники обшуку можуть 
пошкодити свою одежу, їм необ-
хідно видати спецодяг.

Детальний обшук автомо-
біля слід починати з його зовніш-
нього обстеження, для чого авто-
мобіль ставиться на оглядову або 
яму. В оглядову яму разом зі слід-
чим спускаються підозрюваний і 
двоє понятих, а в окремих випад-
ках і фахівець з питань автомобіль-
ного транспорту. Якщо одночасно 
всі ці особи не можуть знаходитись 
в оглядовій ямі, то частина з них 
повинні бути поряд. Усе, що зна-
йдено, показується їм і доповіда-
ється, де воно знайдено, а потім в їх 
присутності описується. Обстежу-
ється днище автомобіля, де можуть 
бути сховані в спеціальних тайни-
ках речі і документи, які підлягають 
вилученню. Можуть бути прикрі-
плені магнітні тайники, приварені 
або прикручені різні пустотілі кон-
тейнери тощо. Детально необхідно 
оглянути внутрішню поверхню 
бризговиків колес автомобіля, зчис-
тити з них налиплий бруд.

Якщо слідчий відділив від 
днища автомобіля той чи інший 
предмет, наприклад, магнітний 
контейнер, йому необхідно про це 
повідомити присутніх і показати 
місце, де знаходився контейнер, і 
звернути їх увагу на співпадіння 
форми предмета, який найдений, і 
сліду від нього, що свідчить про те, 
що цей предмет вилучений з цього 
конкретного місця.

Оглядаються також запасні 
колеса, якщо вони не досліджені 
працівниками митних органів. 
Необхідно звернути увагу на наяв-
ність на колесах свіжого бруду, що 
може свідчити про те, що колесо 
було замінене перед митним огля-
дом. У цьому випадку необхідно 
знімати і досліджувати колеса, які 
стоять на машині. Про наявність 
схованих в камері колеса речей 
або документів буде свідчити його 
вага (колесо з вкладеними в нього 
речами буде важчим або навпаки, 
легшим за інші колеса). Необхідно 
також перевірити амортизацію 
колеса. Колесо зі схованими в ньому 
речами, коли кинути його на тверду 
поверхню (підлогу, асфальт тощо) 
не буде амортизувати, і від удару 
буде глухий звук.

При зовнішньому обстеженні 
автомобіля слід звернути увагу 
на внутрішню сторону номерного 
знаку, розібрати і обстежити фари 
та підфарники, обстежити багаж-

ник, для чого вийняти з нього всі 
речі і оглянути їх, обстежити дно 
багажника, попередньо знявши 
килим. При обстеженні багаж-
ного відділення необхідно детально 
дослідити його стінки на предмет 
виявлення тайників, що відкри-
ваються автоматично. Такий тай-
ник був знайдений в автомашині 
туристів зі Швеції С. та Є. Люк тай-
ника закривався замаскованою під 
колір стінок багажника кришкою. 
Відкривався тайник при натиску-
ванні на кнопку, розташовану в 
салоні автомобіля. Необхідно також 
обстежити дверці автомобіля між 
внутрішньою і зовнішньою обшив-
кою на предмет знайдення речей і 
документів, які мають значення для 
справи. При обстеженні внутріш-
ньої обшивки слід звернути увагу 
на наявність подряпин на гранях 
прорізів в головках болтів і шурупів, 
подряпини на гайках, вдавленості 
на обшивці тощо. Усі ці ознаки свід-
чать про те, що внутрішня обшивка 
знімалась.

При обстеженні мотора автомо-
біля слід звертати увагу на щілини 
за різними приладами: акумуля-
тором, радіатором, між обшив-
кою і радіатором тощо. У масляних 
фільтрах тонкої і грубої очистки, 
бензобаках можуть бути сховані 
вироби з цінних металів і каміння. 
Слід враховувати, що до внутріш-
ніх стінок бензобаків інколи при-
кріплюються різними способами 
спеціально виготовлені коробки зі 
схованими в них предметами, які 
підлягають вилученню. Вищезазна-
чене положення може бути підтвер-
джено таким прикладом з прак-
тики. В автомобілі «Сирена», який 
належав громадянам однієї з Євро-
пейських країн, в спеціально при-
паяній коробці всередині бензобаку 
були знайдені предмети, які мають 
значення для справи.

В автомобілі, власниками якого 
були громадяни М. та А., у філь-
трах двигуна знайдені вироби з 
дорогоцінних металів. Починати 
обшук в салоні слід з місць, доступ-
них для огляду (маленький багаж-
ник, сидіння, внутрішня обшивка 
автомобіля). У цих місцях можуть 
знаходитись різні речі, що забули 
забрати особи, які обшукуються, 
викинуті ними аркуші паперу з різ-
ними записами тощо. Крім того, в 
салоні можуть бути виявлені сліди 
виготовлення тайників: повторні 
шви на сидіннях, наявність твердих 
речей в сидіннях та їх спинках, які 
можуть бути виявлені шляхом вико-
ристання невеликого щупа. У цьому 
випадку шви розпускаються, всі 
речі, які були сховані в сидінні, вилу-
чаються. Детальному дослідженню 
підлягають з’єднання сидіння і його 
спинки у водія та пасажирів, пус-
тоти за сидіннями і під ними. Дослі-
джуються також зняті з сидіння 
чохли і килими зсередини на пред-
мет знайдення нашивок і накле-
йок. Якщо боки килима обшиті, 
слід їх детально обстежити шляхом 
поступового перегинання. Підля-
гають дослідженню всі речі, які є в 
машині, в тому числі і особисті речі 
водія та пасажирів. Правила дослі-
дження цих речей викладені в кри-
міналістичній літературі, вони не є 
предметом дослідження цієї статті, 
тому автор па цьому питанні не 
зупиняється. У зв’язку з тим, що в 
салоні автомобіля, навіть серед світ-
лого дня є багато затемнених місць, 
під час його обшуку слід користува-
тись освітлювальними приладами з 
невеликим кутом розсіювання про-
менів, а також використовувати 
щуп.

Обшук транспортних засобів 
і тактичні особливості його проведення
Теорія і практика
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 КОМЕНТАР ЕКСПЕРТA

Надія РИБАЛЬЧЕНКО
Юрисконсульт 

Національної правової 

палати

Відсутність у ст. 177 КПК України чіткої конкрети-
зації об’єктів для обшуку є значною прогалиною у 
чинному законодавстві, оскільки дає змогу кож-
ному на власний розсуд тлумачити дану норму 
права, а також вносить деяку плутанину у такі 
абсолютно різні поняття, як «огляд транспортного 
засобу» та «обшук транспортного засобу».

Конституцією України гарантується, що права 
і свободи людини та громадянина не можуть бути 
обмежені, крім випадків, передбачених  Консти-
туцією України, а також проголошується непо-
рушність права приватної власності. Крім того, 
органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування, їх посадові особи зобов’язані 
діяти лише на підставі, в межах повноважень та 
у спосіб, що передбачені Конституцією та зако-

нами України. Звичайно, є логічним та юридично 
правильним, що транспортний засіб є і повинен 
бути об’єктом для обшуку. 

Проте, на мій погляд, чинним законодав-
ством України, а саме ст. 177 КПК України, чітко 
визначено три об’єкти для обшуку, якими є: при-
міщення, місце, особа.

Тому законодавцеві слід або вносити зміни 
до чинного законодавства України та чітко 
визначати об’єкти для обшуку та врегульовувати 
питання щодо захисту приватної власності, або 
ж слід акцентувати увагу на тому, що в залеж-
ності від того, де знаходиться транспортний засіб 
- у приміщенні, у певному місці або у конкретної 
особи, здійснювати обшук даного об’єкта, під час 
якого і обшукувати даний транспортний засіб.

Закiнчення у наступному номері >>>> 



23№3-4, 25 січня 2011 р. Юридична газета 

К Р И М І Н А Л Ь Н Е  П РА В О / П Р О Ц Е С

Олег ОСТРІЙЧУК
Магістрант Національної академії 
прокуратури України, стажист 
на посаді помічника прокурора 
Хорольського району Полтавської 
області

Перед тим, як присту-
пати до безпосереднього 
дослідження досліджуваного 
питання, вважаємо за необ-
хідне дати характеристику 
основному терміну, що вжи-
вається у цьому розділі «дока-
зування». Над проблемою 
визначення поняття «дока-
зування» працювало чимало 
вчених юристів, що свідчить 
про актуальність досліджень 
і на сьогодні. Проте остаточ-
ного визначення дано ще й 
досі не було.

Розуміння доказів та 
доказування є доволі важким 
для розуміння, оскільки для 
того, щоб осягнути сутність 
даного явища, необхідно роз-
глянути його з різних боків. 
Окремі вчені вважають, що 
доказування, власне не юри-
дичне питання. Доказування 
належить до сфери логіки та 
антропології, а підґрунтям є 
філософія. Виправдувальні 
докази представляються 
причиною або наслідком 
шуканого, умовою або обу-
мовленим нею або ж умовою 
тієї самої причини, від якої 
передбачається такою, що 
відбулося шукане.

Р. Домбровський під 
доказуванням розуміє викла-
дення думок у процесі спіл-
кування одного індивіда з 
іншим. С. Курильов під дока-
зуванням розуміє процесу-
альні дії слідчих і судових 
органів зі збирання та закрі-
плення доказів.

Ми не можемо погоди-
тися з вказаними вище точ-
ками зору. Так, у визначенні 
Р. Домбровського зникає 
зміст діяльності і залиша-
ється лише форма доказової 
діяльності, а це в свою чергу 
призводить до порушення 
правил визначення понять. 
Отже, дане поняття є не 
повне. У визначенні С. Кури-
льова також недостатня 
обґрунтованість. Він опускає 
розумову діяльність осіб, на 
яких покладається завдання 
доказування та оцінка одер-
жаних результатів.

Дещо оригінальне та 
«свіже» авторське визна-

чення дано М.Костіним. Він 
розкриває доказування як 
«діяльність у порушеній кри-
мінальній справі судді, про-
курора, слідчого, дізна-
вача, інших уповноважених 
кримінально-процесуальним 
законом суб’єктів, основу 
якої складають логічно-
аналітичні операції з пере-
вірки й оцінки сформованих 
доказів з метою встанов-
лення підстав для криміналь-
ної відповідальності і засто-
сування покарання, захисту 
невинних осіб від необґрун-
тованого засудження, шля-
хом використання доказів 
для обґрунтування і мотиву-
вання відповідних процесу-
альних рішень».

Дане визначення заслуго-
вує на увагу, проте в ньому є 
деякі недоречності. На нашу 
думку, доказування почина-
ється ще до порушення кри-
мінальної справи, оскільки 
під час проведення пере-
вірки у порядку ст. 97 КПК 
України, особа, яка прово-
дить таку перевірку вчиняє 
певні дії, збирає інформацію, 
аналізує її, дає оцінку, при-
ймає процесуальні рішення. 
Перевірка проводиться з 
метою встановлення наяв-
ності чи відсутності складу 
злочину. Таким чином, вже 
з моменту початку про-
ведення перевірки збира-
ється інформація, яка міс-
тить дані, на основі яких 
буде прийнято одне з трьох 
можливих рішень, передба-
чених ст. 97 КПК України. 
М.Костін зазначає мету – 
встановлення підстав для 
кримінальної відповідаль-
ності. Але, існує лише одна 
підстава кримінальної відпо-
відальності – вчинення осо-
бою суспільно-небезпечного 
діяння, яке містить склад 
злочину, передбачений КК 
України. До того ж, підстава 
відповідальності на момент 
порушення кримінальної 
справи вже встановлена.

Ми вважаємо більш вда-
лою точку зору, викладену 
А.Р. Бєлкіним. Так, доказу-
вання – є процес встанов-
лення істини в судочинстві, 
її пізнання та обґрунтування 
уявлень про її зміст. Суть 
цього процесу полягає в зби-
ранні, дослідженні, оцінці і 
використанні доказів, а як 
діяльність він є єдністю піз-

навального і стверджуваль-
ного моменту.

Під час проведення пере-
вірки заяв чи повідомлень 
про злочини або перевірки 
інших підстав, передбаче-
них ст. 94 КПК України, на 
особу, уповноважену прово-
дити таку перевірку або на 
особу, на яку покладається 
обов’язок провести пере-
вірку в порядку ст. 97 КПК 
України, покладається ряд 
завдань, вирішення яких 
на стадії порушення кримі-
нальної справи є обов’язком 
для прийняття законного 
та обґрунтованого рішення 
за матеріалами перевірки. 
Саме ці завдання і склада-
ють сукупність фактичних 
даних, необхідність у вста-
новленні яких викликається 
завданнями кримінального 
процесу. Ст. 2 КПК України 
визначає основні завдання 
кримінального судочинства, 
а саме: «охорона прав та 
законних інтересів фізичних 
і юридичних осіб, які беруть 
в ньому участь, а також 
швидке і повне розкриття 
злочинів, викриття винних 
та забезпечення правильного 
застосування Закону з тим, 
щоб кожний, хто вчинив зло-
чин, був притягнутий до від-
повідальності і жоден неви-
нний не був покараний». 
Визначити процесуальні 
завдання стадії порушення 
кримінальної справи можна 
шляхом аналізу загаль-
них завдань кримінального 
судочинства. Вважаємо, що 
процесуальні завдання, які 
вирішуються на стадії пору-
шення кримінальної справи 
можна умовно поділити на 
дві групи: а) першочергові 
завдання; б) завдання, що 
вирішуються в другу чергу 
(другорядні). Проте дві групи 
завдань є обов’язковими для 
стадії порушення криміналь-
ної справи.

До першочергових 
завдань варто віднести 
наступні: 1) перевірка закон-
ності приводів та підстав для 
порушення кримінальної 
справи; 2) наявність чи від-
сутність ознак конкретного 
складу злочину; 3) наявність 
чи відсутність обставин, що 
виключають можливість 
порушення кримінальної 
справи.

До другорядних завдань 

належать: 1) прийняття 
інформації про злочин; 
2) реєстрація джерел інфор-
мації про злочин; 3) пере-
вірка джерел інформації про 
злочин; 4) фіксація слідів 
злочину; 5) вжиття усіх необ-
хідних заходів, спрямова-
них на зупинення продовжу-
ваних злочинів; 6) вжиття 
заходів, спрямованих на усу-
нення причин та умов, що 
сприяли вчиненню злочину; 
7) прийняття відповідного 
кінцевого для даної стадії 
рішення.

Встановлення наявності 
чи відсутності приводів та 
підстави для порушення кри-
мінальної справи та прове-
дення досудового слідства 
по справі є основним, але не 
єдиним завданням для ста-
дії порушення кримінальної 
справи. Так, особа, що про-
водить досудове слідство, 
зобов’язана перевірити наяв-
ність або відсутність обста-
вин, що виключають про-
вадження по справі. При 
цьому виникає питання 
щодо обов’язковості пере-
вірки таких обставин. Куз-
нецов вважає, що це не є 
обов’язковим завданням, 
а факультативним завдан-
ням стадії порушення кримі-
нальної справи і, це завдання 
підлягає виконанню лише в 
тому випадку, коли в мате-
ріалах перевірки містяться 
дані, які ставлять під сум-
нів наявність підстав, що 
виключають провадження 
по справі.

Встановлення підстави 
для порушення кримінальної 
справи передбачає встанов-
лення таких ознак злочину, 
як суспільна небезпека і про-
типравність діяння. У дея-
ких випадках слідчому необ-
хідно встановити ознаки, 
що характеризують особу як 
спеціального суб’єкта, перед-
баченого ч. 2 ст. 18 КК Укра-
їни. Підставою до порушення 
кримінальної справи відпо-
відно до ч. 2 ст. 94 КПК Укра-
їни визначаються достатні 
дані, які вказують на наяв-
ність ознак злочину. Але 
у термінологічному слов-
нику не розкрито значення 
поняття «достатні дані». 
Достатніми, на нашу думку, є 
такі фактичні дані, що вказу-
ють на наявність ознак кон-
кретного діяння, визначе-

ного КК України як злочин.
На нашу думку, встанов-

лення приводів та підстав 
для порушення криміналь-
ної справи є обов’язковим 
першочерговим завдан-
ням. Оскільки кримінальну 
справу можна порушити 
лише в тому випадку, коли 
є достатні приводи і під-
става для порушення кримі-
нальної справи. При цьому 
слід пам’ятати, що приводи 
та підстава повинні бути 
достатніми. Підставою для 
порушення кримінальної 
справи не може бути припу-
щення або дані, які не міс-
тять інформації про злочин. 
Але ж на практиці зустріча-
ються випадки, коли кримі-
нальну справу порушують 
на основі власних припу-
щень та неправильного вну-
трішнього переконання, що 
у свою чергу призводить до 
порушення прав людини. 

Іншим завданням дока-
зування на стадії порушення 
кримінальної справи є вста-
новлення наявності чи від-
сутності ознак складу зло-
чину. Варто виділити дві 
різні позиції. У випадках, 
коли справа порушується 
стосовно особи, необхідно 
встановити суб’єкт злочину. 
Якщо цей суб’єкт є спеці-
альним, то перевірити, чи 
справді він є таким. Також 
у цьому випадку необхідно 
встановити суб’єктивну та 
об’єктивну сторону злочину 
і об’єкт злочину. В іншому 
випадку, коли справа пору-
шується за фактом, необхід-
ності встановлювати усі еле-
менти складу злочину не 
виникає. Оскільки в такому 
разі достатнім буде вста-
новити об’єктивну сторону 
та об’єкт. Тому на цій стадії 

достатньо буде встановити 
лише деякі ознаки складу 
злочину, враховуючи те, що 
встановлення об’єктивної 
сторони є обов’язковим. Інші 
ознаки складу злочину вста-
новлюються залежно від 
складу.

Наявність чи відсут-
ність обставин, що виклю-
чають можливість пору-
шення кримінальної справи 
є третім елементом доказу-
вання на стадії порушення 
провадження у криміналь-
ній справі. М. Калатур вва-
жає, що цей елемент не є 
обов’язковим для доказу-
вання на стадії порушення 
провадження по криміналь-
ній справі, але вказівка на 
встановлення чи не вста-
новлення має зазначатись 
у процесуальному доку-
менті, що приймається. На 
нашу думку, обставини, що 
виключають провадження 
по справі, повинні бути вста-
новлені за наявності такої 
можливості, оскільки ст. 6 
КПК України вказує на те, що 
за наявності передбачених 
підстав кримінальну справу 
не може бути порушено, а 
порушена справа підлягає 
закриттю. Тому не встанов-
лення обставин, що виклю-
чають провадження в кримі-
нальній справі за можливості 
їх встановити потягне за 
собою невиправдані трудові 
та фінансові витрати.

Як висновок, варто зазна-
чити, що перед порушенням 
кримінальної справи проку-
рор, слідчий, орган дізнання 
чи суддя повинні перевірити 
наявність деяких обставин і 
лише після цього приймати 
таке відповідальне рішення 
про порушення криміналь-
ної справи.

Деякі обставини, що підлягають встановленню 
під час порушення кримінальної справи
Елементи доказування

 КОМЕНТАРІ ЕКСПЕРТІВ

«З юридичної практики можу 
сказати, що порушення 
кримінальної справи в більшості 
випадків супроводжується 
свавіллям прав особи»

Дійсно, в наш час пра-
вова боротьба з безпід-
ставним порушенням кри-
мінальної справи з боку 
право охоронних органів є 
досить розповсюдженою. 
У даній статті підкреслю-
ється важливість визна-
чення підстав порушення 
кримінальної справи. 
Як нам відомо, необхід-
ною передумовою для 
порушення кримінальної 
справи є наявність закон-
них приводів і підстав. 
Приводи - це передбачені 
законом джерела, з яких 

органи, уповноважені порушити справу, одержу-
ють відомості про вчинені або підготовлювані зло-

чини. З юридичної практики можу сказати, що пору-
шення кримінальної справи в більшості випадків 
супроводжується свавіллям прав особи і не дотри-
манням тих вимог, які були передбачені законо-
давцем в Кримінально-процесуальному кодексі 
України. Для більш кращої роботи практичних пра-
цівників, на мою думку, необхідно запровадити 
розповсюдження юридичної практики з закон-
ним застосуванням кримінально-процесуальних 
вимог, оскільки неправильне використання норм 
КПК України може потягнути скасування поста-
нови про порушення кримінальної справи. Як 
наслідок, відбувається порушення норм законо-
давства України, так і порушення прав людини, що 
для працівників прокуратури є ганебним.

«Думка прокуратури щодо 
достатності даних про наявність 
ознак злочину часто не співпадає 
з думкою адвокатів та суддів»
Позицію автора повністю підтримую, однак, як 
показує практика, думка прокуратури щодо достат-
ності даних про наявність ознак злочину часто не 
співпадає з думкою адвокатів та суддів.

Я спеціалізуюсь, 
зокрема, на оскарженні 
постанов про порушення 
кримінальних справ за 
фактом умисного ухи-
лення від сплати подат-
ків, зборів (обов’язкових 
платежів) за статтею 212 
Кримінального кодексу 
України. У моїй практиці 
дуже часто зустрічаються 
випадки, коли прокурату-
рою порушуються кримі-
нальні справи стосовно 
посадових осіб, суб’єктів 
господарювання за фак-
том умисного ухиленням 
від сплати податків, збо-

рів (обов’язкових платежів) в особливо великих 
розмірах на підставі так званої «довідки – ана-
лізу ведення фінансово-господарської діяльності 
службовими особами підприємства». По-перше, в 
цій довідці такий «аналіз» робиться управлінням 
податкового контролю певної податкової інспек-
ції на підставі інформації, отриманої в резуль-

таті перевірки не підприємства, стосовно посадо-
вих осіб якого порушується кримінальна справа, 
а підприємств-контрагентів. По-друге, у вказа-
ній довідці одразу ж робиться висновок щодо ухи-
лення посадовими особами підприємства від 
сплати податків, хоча таких повноважень управ-
ління податкового контролю немає. Такі довідки 
можуть бути використані виключно як підстава для 
перевірки у визначеному законом порядку вказа-
ної в них інформації, зокрема, податковий орган 
має право здійснювати документальні перевірки 
безпосередньо самого суб’єкта господарювання. 
Отже, оскільки ця довідка містить не перевірені 
дані, а припущення, вона не може бути підставою 
для порушення кримінальної справи. Розуміючи 
це, податкова міліція, отримуючи такі довідки, від-
мовляє у порушенні кримінальних справ. Однак 
прокурори скасовують постанови про відмову у 
порушенні кримінальної справи і порушують кри-
мінальні справи за фактом ухилення від сплати 
податків. Цим вони ігнорують вимогу ч. 2 ст. 94 
Кримінально-процесуального кодексу України 
про те, що справа може бути порушена тільки в 
тих випадках, коли є достатні дані, які вказують на 
наявність ознак злочину.

Євген СОЛОДКО
Керуючий партнер 

ЮФ «Солодко і 

Партнери»

Тетяна ЛИСОВЕЦЬ
Адвокат, 

старший партнер 

АО «Соколовський і 

Партнери»

Визначити процесуальні завдання стадії порушення кримінальної 
справи можна шляхом аналізу завдань кримінального судочинства
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Йога, однозначно, для сильних людей. Для тих, хто гото-

вий постійно рухатися вперед. Це стосується не лише вдоско-

налення фізичного тіла, але й прагнення довершеності влас-

ної духовності, що і є найскладнішим завданням для сучасної 

людини, яку кожного дня поглинають буденні проблеми та 

міська втома.

Найпоширенішою асаною для нас часто є «поза безді-

яльності» на зручній канапі. Яка, окрім дезінформації з екра-

нів телевізора та атрофії м`язів, нічого не дасть. А йога – це 

сильно, красиво, мудро, і, як не парадоксально, – модно. І 

вибір, звичайно, лише за Вами…

Власні роздуми про йогу

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Єлизавета ТАЦЕНКО, «Юридична газета»

Розмовляла Єлизавета ТАЦЕНКО
«Юридична газета»

Чесно кажучи, було 
дуже важко підібрати такі 
питання для інтерв’ю, що 
змогли б дійсно розкрити 
цю тему і показати реальне 
ставлення нашого гостя 
до неї. І найбільш складним 
видалося викласти нашу 
бесіду у невеликому обсязі, 
адже Анатолій володіє вели-
чезною кількістю цікавої 
інформації та власних думок 
щодо йоги як такої. Їх я і про-
поную Вашій увазі.

• Анатолію, розкажіть, 
будь-ласка, як Ви почали 
займатися йогою, і про 
те, що вона дала Вам осо-
бисто?

– Йогою я почав займа-
тися у 2004 році після того, 
як «качати залізо» у фітнес-
клубі мені вже стало нудно. 

І ось менеджмент фітнес-
клубу додав до розкладу 
занять йогу. Я пішов на 
перший тренінг, і, як-то 
кажуть, виключно «на харак-
тері» виконав все до кінця, 
оскільки рівень дівчини-
інструктора був дуже про-
сунутий для таких новач-
ків, яким був я. Потім 
регулярність занять та 
зустріч з новим йога-тічером 
Ярославом Токаревим пере-
творила мою йогу на при-
ємний досвід удосконалення 
можливостей фізичного тіла.

Але ще 7 років до того під 
впливом різних літературних 
джерел у мене вже був сфор-
мований намір практику-
вати йогу.
• Що таке йога взагалі, і що 
вона значить для Вас? Сво-
єрідна «релігія», спорт чи 
дещо інше?

– Питання про сутність 
йоги є надзвичайно делікат-

ним… У світі сформувалася 
така велика кількість тлума-
чень, наданих у першодже-
релах дефініцій йоги, що їх 
виклали у відповідних пись-
мових джерелах ще за дав-
ніх часів Майстри йоги, тому 
будь-якого універсального 
визначення зараз не існує. 
Хтось колись дійсно нада-
вав йозі релігійного зна-
чення, хтось практикує йогу 
у спортивному режимі, і тоді 
вона більш схожа на спор-
тивну гімнастику чи цир-
кове мистецтво. Але в той 
самий час існує велика кіль-
кість йога-тічерів та їх учнів, 
що сповідують своє власне, 
іноді кумедне, бачення йоги. 
Достатньо лише поверхово 
скористуватися «Гуглом» для 
того, щоб уявити, наскільки 
йога сьогодні охоплює собою 
різні світогляди та ставлення 
до неї. А для мене, зокрема, 
йога – це своєрідна терапія.
• Якщо відкинути оздо-
ровчі та тренувальні пере-
ваги, як такі тренування 
впливають на інші сторони 
Вашого життя та роботу 
зокрема?

– Насправді, зараз мій 
прогрес у йозі дуже низь-
кий для того, аби вона мала 
вплив більший, ніж загаль-
нотерапевтичний. Я з 1995 
року лакто-вегетаріанець, 
захоплююсь Ведами. Тому, 
я би сказав, що вплинули 
на всі аспекти мого життя 
саме Ведичні писання, та 
виключно завдяки їм я від-
крив для себе йогу.
• На Вашу думку, йога це 
здебільшого духовне чи 
тілесне?

– На мою думку, це і те, 
і те. Наприклад, якщо спо-
відувати йогу як восьмисту-
пінчатий шлях, то перші два 
ступені (яма та ніяма) реко-
мендують дотримуватися 
таких загальновідомих духо-
вних цінностей, як ненасиль-
ство, правдивість, непри-
власнення чужого, контроль 
та нерозпусність, ненакопи-
чення, милосердя, стійкість, 
чистота та ще багато інших 
благих діянь. Деякі давні 
Майстри бачили ці дві ста-

дії як прекваліфікацію для 
подальшого навчання своїх 
учнів.

У той же час йога має у 
своєму арсеналі такі пози 
та рухи і пов’язані з ними 
режими дихання, які безпо-
середньо мають дуже вираз-
ний вплив на фізичне тіло 
людини.
• Останні роки йога стала 
дуже популярною, люди 
намагаються перетворити 
розвиток духовності у хобі? 
Це стало модним, прослід-
ковується споживацьке 
ставлення до неї. Що Ви 
можете сказати з цього 
приводу?

– На мою думку, сучасна 
масова йога не має нічого 
спільного ні з духовністю, 
ні з релігійністю. Я вважаю, 
що оскільки заняття йогою 
надають перш за все тера-
певтичний ефект для тіла, 
то саме це є тою «родзин-
кою», завдяки якій вона 
зараз масово поширюється. 
Мій власний досвід спосте-
реження за деякими людьми, 
які займаються йогою вже 
більше 8 років, доводить, 
що вони, на жаль, не роз-
винули у собі і половину від 
тих добрих якостей, що реко-
мендуються на перших двох 
ступенях. При цьому вони 
досягли значного прогресу у 
гнучкості тіла та краси вико-
нання поз. Йога, як і, задля 
справедливості також необ-
хідно зазначити, пілатес, 
тай-чі, цигун та інші тілесно-
орієнтовані практики, є 
вибором сучасної людини, 
яка шукає найбільш ком-
фортну, неагресивну та ефек-
тивну технологію роботи зі 
своїм тілом задля фізичного 
та психічного здоров’я.
• Один з найвідоміших 
вчителів-йогів Айєнгар 
каже, що йога – це довгий 
шлях з життя в життя. 
Наскільки Ви віддані цій 
справі? Чи готові залиши-
тися з нею весь свій вік?

– Б.К. С. Айєнгар є саме 
таким Майстром йоги, який 
сповідує ведичний підхід до 
неї, для нього слово «йога» 
має саме таке значення, яке 
йому надали давні автори-
тетні Вчителі: слово «йога» в 
перекладі із санскриту озна-
чає «зв’язок», при цьому 
мається на увазі зв’язок 
людини з тим, хто створив 
цей світ. Я, як і Мастер Айєн-
гар, також сприймаю вчення 
про реінкарнацію (пере-
втілення душ у нові тіла), і 
у цьому контексті я дійсно 
готовий невизначено довго 
залишитися з саме таким 
усвідомленням йоги.
• Чому йога служить гар-
ним засобом усунення 
негативних думок, три-
воги, стресу та хвилю-
вання?

– Є думка, яка ґрунту-
ється на спостереженнях 
вчених, що під час йогічного 
тренінгу організм виробляє 
ендорфіни – гормони щастя. 
Я десь вже читав навіть про 

залежність від йоги саме 
з цих причин. Але, як я 
вже згадував, йога є лише 
однією серед інших тілесно-
орієнтованих технологій, що 
дозволяє коректувати стан 
розуму засобами впливу на 
фізичне тіло.
• Ваші побажання читачам 
рубрики Private Life.

– Я не можу не стри-
матися, щоб не закликати 
колег до спроб протестувати 
йогу на власному досвіді. 
Але одразу хочу попередити, 
що якщо Вам на першому ж 
занятті запропонують вико-
нати стійку на голові – біжіть 
з такого клубу, оскільки 
травмобезпечність тіла, і 
особливо хребта, повинна 
займати центральне місце, 
за чим мають спостерігати 
кваліфіковані інструктори.

І на останок хочу про-
декламувати колегам мій 
улюблений вірш з Іша-

Упанішади, що неперевер-
шено регулює відносини 
права власності на речі мате-
ріального світу: «Усе живе 
і неживе у всесвіті знахо-
диться у владі Господа і нале-
жить Йому. Тому кожен 
повинен користуватися 
тільки тим, що йому необ-
хідно і виділено йому як його 
частка, і не зазіхати ані на що 
інше, добре усвідомлюючи, 
кому все належить».
P.S. Одного разу, будучи в 
Лондоні, я був на матчі регбі 
команд з Нової Зеландії та 
англійської The Barbarians. 
Розминка новозеландців 
була витримана у спортив-
ному стилі, але ось зірки Вар-
варів, на мій подив, викону-
вали розігрів за допомогою 
динамічних асан йоги! Це 
було красиво – здорові хлопці 
елегантно робили прогини 
і розтяжки. За підсумками 
матчу перемогли Варвари.

«Сучасна масова йога не має 
нічого спільного ні з духовністю, 
ні з релігійністю»

Анатолій ЧЕБУКІН 
Старший юрист АФ «Сергій Козьяков та Партнери»

ВІАФАФВА

«Асана «поза дерева» – насправді зовсім не легка, як здається на 
перший погляд. Та за правильного виконання розвиває вміння 
концентруватися і приводить до ладу нервову систему»

«Я не можу не стриматися, щоб не закликати колег до спроб 
протестувати йогу на власному досвіді»

«Під час йогічного тренінгу організм виробляє ендорфіни – гормони щастя. Я навіть читав, що від цього 
розвивається залежність від йоги»



®®

®®


