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СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ

С 1 декабря 2020 года в Укра-
ине на 71 гривну повысился 
прожиточный минимум. В связи 
с этим изменились социальные и 
трудовые выплаты, минимальная 
пенсия, алименты, пособие по без-
работице и тд.

Соответствующие нормы прописаны в законе о государ-
ственном бюджете Украины на 2020 год.

 
Так, повысился прожиточный минимум для лиц, утра-

тивших работоспособность. Это означает, что минимальная 
пенсия вырастет на 57 гривен - с 1712 гривен до 1769 гривен.

Кроме того, вырастет максимальное пособие по безрабо-
тице. Его размер составляет четыре прожиточных минимума 
для трудоспособных лиц (с 1 декабря - 2270 гривен). Таким 
образом, сумма увеличится с 8788 гривен до 9080 гривен.

Размер алиментов с одного родителя зависит от возраста 
ребенка и составляет половину от прожиточного минимума. 
Так, для ребенка в возрасте до 6 лет минимальный размер со-
ставит 960,5 гривен, а для 6-18 лет 1197,5 гривен.

Законом о госбюджете на 2020 год прожиточный мини-
мум на одного человека установлен в расчете на месяц в раз-
мере с 1 января 2020 года - 2027 гривен, с 1 июля - 2118 гри-
вен, с 1 декабря - 2189 гривен, а для основных социальных и 
демографических групп населения:

- детей в возрасте до 6 лет: с 1 января 2020 года - 1779 
гривен, с 1 июля - 1859 гривен, с 1 декабря - 1921 гривна;

- детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 года 
- 2218 гривен, с 1 июля - 2318 гривен, с 1 декабря - 2395 
гривен;

- трудоспособных лиц: с 1 января 2020 года - 2102 гривны, 
с 1 июля - 2197 гривен, с 1 декабря - 2270 гривен;

- лиц, утративших работоспособность: с 1 января 2020 
года - 1638 гривен, с 1 июля - 1712 гривен, с 1 декабря - 1769 
гривен.

Напомним, согласно государственному бюджету 
Украины, прожиточный минимум для лиц, утративших тру-
доспособность (минимальная пенсия) возрастет в 2020 году 
на 8% - с 1638 грн. до 1769 грн.

Согласно проекту госбюджета, 
прожиточный минимум для лиц, 
утративших трудоспособность (ми-
нимальная пенсия) возрастет в 2021 
году на 9,3% - с 1769 до 1934 грн. 
При этом инфляция запланирована 
на уровне 7,3%.

      По материалам РБК-Украина

МИНИМАЛьНАЯ ПЕНСИЯ, 
ПОСОбИЯ, АЛИМЕНТы: 

чТО ИЗМЕНИЛОСь С 1 ДЕКАбРЯ 
В УКРАИНЕ?
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 НОВИНИ                                   

За даними Держслужби статистики, за жовтень українцям нара-
хували 11 млрд грн за надання комунальних послуг. Це на 57% 
більше, ніж рік тому – тоді за жовтень всі приватні споживачі 
повинні були заплатити 7 млрд. Відомо, що в жовтні українці 
погасили понад 9 млрд грн (близько 82%) з нарахованих сум, а 
рік тому – 5,8 млрд грн (понад 83%). Таким чином, борг україн-
ців за комунальні послуги в жовтні збільшився на 1,7 млрд грн. 
Загалом заборгованість становить 56,1 млрд грн. Найбільше за 
комунальні послуги нарахували жителям Києва (1,45 млрд грн), 
Харківської (944 млн грн), Дніпропетровської (925 млн грн), 
Київської (794 млн грн) і Львівській (763 млн грн) областей.

1 грудня прийнято Закон щодо лібералізації застосування 
РРО платниками єдиного податку та скасування «механізму 
кешбеку» (законопроект № 4439-д). Обсяги доходу для ФОП-
єдинників тепер встановлюватимуть виходячи з розмірів міні-
мальної заробітної плати на 1 січня податкового (звітного) року: 
I група - 167 розмірів мінімальної заробітної плати (1 002 000 
грн); II група - 834 розміри мінімальної заробітної плати (5 004 
000 грн); III група - 1167 розмірів мінімальної заробітної плати 
(7 002 000 грн). Такі зміни набудуть чинності з 1 січня 2021 року.

Розроблено законопроект «Про внесення змін до Закону Украї-
ни «Про землеустрій» щодо уніфікації деяких видів докумен-
тації із землеустрою» на вимогу Указу Президента України від 
08.11.2019 № 837/2019 «Про невідкладні заходи з проведення 
реформ та зміцнення держави», яким передбачено норматив-
не закріплення ведення документації із землеустрою виключно 
в електронній формі. У зв’язку з чим і виникла необхідність у 
створенні проєкту Закону. «Даний законопроєкт є логічним про-
довженням впровадження земельної реформи. Існує багато регу-
лювань і застарілих видів оцінки земель, які необхідно скасувати, 
а систему спростити. Це черговий крок до дерегуляції у сфері зе-
мельних відносин і створення простішої взаємодії між заявником 
та аграрієм, українцем та державою», – підкреслив затупник міні-
стра Мінекономіки та сільського господарства Тарас Висоцький.

У парламенті зареєстровано проєкт Закону про внесення змін до 
КУпАП щодо здійснення державного контролю (нагляду) у сфері 
житлово-комунального господарства (№ 4404 від 19.11.2020 р.). 
Так, за забруднення і засмічення вод пропонують штрафувати 
громадян у розмірі від 850 до 1700 грн, а посадовців - від 1700 до 
3400 грн. Самовільне проведення гідротехнічних робіт чи безгос-
подарне використання води - штраф для посадових осіб від 1700 
до 3400 грн. За ухилення від укладення договору про надання по-
слуги з поводження з побутовими відходами: для громадян  штраф 
від 510 до 850 грн, для посадових осіб - від 850 до 1700 грн. Шраф 
за брудний підїзд, ліфт чи прибудинкову територію, незаконне 
перепланування житла, використання його не за призначенням 
значно зросте: для громадян від 510 до 850 грн, а для посадовців 
- від 850 до 1700 грн. За порушення порядків і правил підключен-
ня/відключення до/від об’єктів і систем (мереж) централізовано-
го питного водопостачання та централізованого водовідведення, 
систем централізованого опалення (теплопостачання) та поста-
чання гарячої води штраф на громадян від 17 тис. грн до 34 тис. 
грн, а на посадових осіб чи ФОПів - від 34 тис. грн до 51 тис. грн. 
Серед іншого - пропозиція карати посадових осіб за порушення 
законодавства і договорів про надання ЖК послуг штрафами від 
850 до 1700 грн. За невиконання законних вимог посадовців ін-
спекції пропонують штрафувати у розмірі від 1700 до 3400 грн.

Незабаром власники свійських тварин, які ухиляються від їх іден-
тифікації, будуть змушені заплатити до 50 тис. грн штрафу. Відпо-
відний законопроєкт 4396 подали на розгляд профільного коміте-
ту. Законопроєкт встановлює єдині правила державного нагляду 
і контролю за ідентифікацією та реєстрацією тварин в господар-
ствах, які виступають учасниками ринку. Також він  встановлює 
відповідальність за невиконання вимог чинного законодавства 
з ідентифікації і реєстрації тварин та впровадження адміністра-
тивних санкцій до юридичних осіб та фізичних осіб-підприєм-
ців при виявленні порушень. Якщо депутати його підтримають, 
то вже незабаром за порушення законодавства з ідентифікації та 
реєстрації тварин їх власники будуть змушені сплатити штраф у 
розмірі від двох до десяти мінімальних заробітних плат (від 10 
тис. до 50 тис. грн.). Також очікується, що спроститься і меха-
нізм відшкодування коштів із держбюджету власникам тварин. 

КОМУНАЛКА ЗА РІК 
ПОДОРОЖчАЛА НА 57%

ЗМІНЮЮТьСЯ ПРАВИЛА РЕЄСТРАЦІЇ 
СВІЙСьКИХ ТВАРИН

З 1 СІчНЯ 2021 РОКУ ВСТАНОВЛЯТь 
НОВІ ЛІМІТИ ДЛЯ ФОП

УРЯД ПЛАНУЄ УНІФІКУВАТИ 
ДОКУМЕНТАЦІЮ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

НОВІ ШТРАФИ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ 
У СФЕРІ ЖКГ — ЗАКОНОПРОЕКТ

28 листопада набрала чинності постанова КМУ №1171, якою 
відновлюється на період з 1 листопада до 31 грудня 2020 р. дія 
пунктів 1 і 2 Постанови №329. За текстом документу допомога 
на дітей ФОПам надаватиметься за листопад і грудень. ФОП-
«єдинникам» І та ІІ груп, які у травні – серпні 2020 р. отрима-
ли допомогу на дітей, виплату такої допомоги буде здійснено у 
грудні 2020 р. за листопад і грудень 2020 р. – без подання нової 
заяви та необхідних документів. Тобто таким особам допомо-
га має надаватися автоматично. Допомога на дітей ФОПам, які 
звертаються за її призначенням вперше, надаватиметься за зая-
вою та необхідними документами, що повинні бути подані до 15 
грудня 2020 р. Така допомога теж призначатиметься за листопад 
та грудень 2020 р. відповідно до Порядку №329. Послугою з на-
дання допомоги на дітей для фізичних осіб-підприємців можуть 
скористатися на порталі Дія. Грошова допомога призначається 
на кожну дитину з місяця подання заяви на період карантину та 
на один місяць після його завершення. Вона дорівнює сумі про-
житкового мінімуму: 1779 грн на місяць на дитину віком до шес-
ти років та 2218 грн на місяць на дитину віком від 6 до 10 років.

ВІДНОВЛЕНО ГРОШОВУ ДОПОМОГУ 
НА ДІТЕЙ ДЛЯ ФОП
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ДИСТАНЦІЙНА (НАДОМНА) РОбОТА: 
ЩО ПОТРІбНО ЗНАТИ РОбОТОДАВЦЮ?

Як найманому працівнику слід діяти, щоб почати 
працювати  на дистанційній  (надомній) роботі?
Працівники можуть самостійно звернутися до робото-

давця з проханням внесення змін до їх трудових договорів, а 
саме – про зміну їх умов праці.

Для цього працівникам необхідно написати заяву з про-
ханням перевести їх на дистанційну (надомну) роботу на пе-
ріод оголошеного урядом в країні карантину

Одразу, після отримання відповідних заяв від працівни-
ків, роботодавець вправі видати наказ на переведення їх на 
дистанційну роботу.

 
 Які поради потрібно знати роботодавцям, щоб не по-

рушити трудове законодавство при переведенні праців-
ника на дистанційну (надомну) роботу?

Дистанційна (надомна) робота впроваджується як тим-
часовий захід на період карантину, тому роботодавець може 
встановити робочий час відповідно до КЗпП України . Вод-
ночас роботодавцю необхідно врахувати, що не усіх праців-
ників можливо перевести на дистанційну роботу.

Для уникнення ризиків для себе, роботодавець може по-
просити працівників, що зацікавлені у дистанційній (надом-
ній) роботі, подати письмові заяви з відповідним проханням. 
В такий спосіб роботодавець посилить позиції у доведенні 
легітимності своїх дій.

Після затвердження локального положення та отримання 
заяв від працівників роботодавець має видати наказ про за-
провадження дистанційної (надомної) роботи та ознайомити 
письмово з ним працівників. При цьому важливо забезпечи-
ти організацію умов праці, постановку чітких завдань для 
працівників і контроль за їх виконанням, облік робочого часу 
та інші процедурні питання. Найбільш ідеальним варіантом 
є ухвалення змін до правил внутрішнього трудового розпо-
рядку чи колективного договору, якими регулюватимуться ці 
питання.

 
 

                             
Заступник 
директора 

Регіонального 
центру 

                                                
з надання БВПД 

в м.Києві 
                                                                        

Тетяна Городенська

В умовах карантину та застосування жорстких обмеж-
увальних заходів, спрямованих на запобігання виникненню і 
поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 (обмеження 
руху громадського транспорту, міжміського сполучення, пере-
сування містом та комунікацій та ін.), коли працівники не мо-
жуть дістатися до місця роботи, а роботодавці не можуть 
забезпечити належний рівень їх захисту все частішим стає 
явище переходу на дистанційну (надомну) роботу.

Що таке дистанційна (надомна) робота?
Дистанційна (надомна) робота - це така форма організації 

праці, коли робота виконується працівником за місцем його 
проживання чи в іншому місці за його вибором, у тому числі 
за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, але 
поза приміщенням роботодавця.

 
 Якою має бути форма договору, про дистанційну (на-

домну роботу) та як роботодавцю встановити робочий 
час?

Пункт 6-1 частини першої статті 24 Кодексу законів про 
працю України (далі- КЗпП України) визначено, що додер-
жання письмової форми трудового договору є обов’язковим 
при укладенні трудового договору про дистанційну (надом-
ну) роботу.

При дистанційній (надомній) роботі працівники розподі-
ляють робочий час на свій розсуд, також на них не поши-
рюються правила внутрішнього трудового розпорядку, якщо 
інше не передбачено у трудовому договорі.

 Загальна тривалість робочого часу працівника не може 
перевищувати норм, передбачених статтями 50 і 51КЗпП 
України.

Виконання дистанційної (надомної) роботи не тягне за со-
бою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.

Як встановлюється оплата праці за дистанційну (на-
домну) роботу?

У разі, якщо 
працівник і робо-
тодавець письмово 
не домовились про 
інші умови оплати 
праці, дистанційна 
(надомна) робота 
передбачає оплату 
праці в повному об-
сязі та в строки, ви-
значені діючим тру-
довим договором.
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КОЛИ ЛЮДИНУ МОЖНА ПОЗбАВИТИ ПРАВА 
НА СПАДКУВАННЯ

Чи можна визнати спадкоємця негідним і відсторони-
ти його від спадщини?

Хто такі «негідні спадкоємці»
Спадкоємцями за заповітом і за законом можуть бути фі-

зичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а та-
кож особи, які були зачаті за життя спадкодавця і народжені 
живими після відкриття спадщини (стаття 1222 Цивільного 
кодексу України). Спадкоємцями за заповітом можуть бути 
юридичні особи та інші учасники цивільних відносин.

Однак, для набуття статусу спадкоємця недостатньо за-
рахування людини до спадкоєм¬ців певної черги чи факту 
наявності заповіту на її користь.

Законодавством України передбачено можливість визна-
ння  потенційних спадкоємців негідними у випадку їх не-
доброчесної поведінки відносно  спадкодавця і, відповідно, 
позбавлення  права на отримання  у спадщину будь-якого 
майна або грошових коштів. Внаслідок визнання одного із 
спадкоємців негідним його частка пропорційно ділиться між 
іншими спадкоємцями.

Кому спадщина «не світить»  
Статтею 1224 Цивільного кодексу України передбачений 

перелік підстав, за наявності яких право на спадкування у 
певних осіб не виникає. Тобто вони усуваються від права на 
спадкування як за заповітом, так і за законом.

Усунення від права на спадкування спадкоємців за законом 
та за заповітом можливе виключно на підставі рішення суду.

 
Підстави усунення від права на спадкування:
1. Особи умисно позбавили життя спадкодавця чи 

будь-кого з можливих спадкоємців або вчинили замах на 
життя спадкоємців (це не стосується осіб, які вчинили такий 
замах, але спадкодавець, знаючи про це, все ж призначив їх 
своїми спадкоємцями за заповітом).

   Документом, що підтверджує протиправність  дій таких 
осіб є вирок суду, що набрав законної сили. Виключення ста-
новить позбавлення життя спадкодавця через необережність. 
В такому разі особа все ж таки залишається спадкоємцем.

Звертаю увагу, що особи до 14 років та громадяни, які 
визнанні судом недієздатними, не можуть визнаватись негід-
ними спадкоємцями, оскільки такі особи є неосудними.

2. Особи умисно перешкоджали спадкодавцеві скласти 
заповіт, внести до нього зміни або скасувати заповіт і цим 
сприяли виникненню права на спадкування у них самих чи в 
інших осіб або сприяли збільшенню їхньої частки у спадщи-
ні (при наприклад, у формі складення фіктивного заповіту, 
приховування дійсного заповіту, примушення до складання 
заповіту, а також примушення інших спадкоємців чи когось 
одного із них відмовитися від заповіту, а відказоодержувачів 
— від заповідального відказу).

В такому випадку питання про визнання спадкоємців не-
гідними вирішується судом шляхом ухвалення рішення в по-
рядку цивільного судочинства, або вироку суду у криміналь-
ній справі.

3. Не мають права на спадкування за законом батьки 
після дитини, щодо якої вони були позбавлені батьківських 
прав і їхні права не були поновлені на час відкриття спадщини.

4. Батьки (усиновлювачі) та повнолітні діти (уси-
новлені), а також інші особи, які ухилялися від виконання 
обов’язку щодо утримання спадкодавця, якщо ця обставина 
встановлена судом.

5. Одна після одної особи, шлюб між якими є недій-
сним або визнаний таким за рішенням суду.

 
Відповідно до статті 39 Сімейного кодексу України не-

дійсним є шлюб, зареєстрований:  
• з особою, яка одночасно перебуває в іншому зареєстро-

ваному шлюбі;
• між особами, які є родичами прямої лінії споріднення, а 

також між рідними братом і сестрою;
• з особою, яка визнана недієздатною.

Також, недійсним визнається за рішенням суду, зокрема 
шлюб, укладений з порушенням принципу добровільності, 
або якщо один з членів подружжя не досягнув на момент 
укладення шлюбу шлюбного віку, а також в інших випадках 
встановлених Сімейним кодексом України.

У разі якщо шлюб визнаний недійсним після смерті од-
ного з подружжя, то за другим із подружжя, який його пере-
жив і не знав та не міг знати про перешкоди до реєстрації 
шлюбу, суд може визнати право на спадкування частки того 
з подружжя, хто помер, у майні, набутому ними за час цього 
шлюбу.

Статтею 42 Сімейного кодексу України передбачено, що 
право на звернення до суду з позовом про визнання шлю-
бу недійсним мають дружина або чоловік, інші особи, права 
яких порушені у зв’язку з реєстрацією цього шлюбу, бать-
ки, опікун, піклувальник дитини, опікун недієздатної особи, 
прокурор, орган опіки та піклування, якщо захисту потребу-
ють права та інтереси дитини, особи, яка визнана недієздат-
ною, або особи, дієздатність якої обмежена.

Тобто, навіть якщо спадкоємці не входять до кола ро-
дичів, яким надано право звернення до суду для визнання 
шлюбу недійсним, вони мають право звернутися як особи, 
права яких порушені у зв’язку з реєстрацією цього шлюбу, 
оскільки через укладення такого шлюбу вони не отримають 
належну їм частку спадщини.

→
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→ 
6. За рішенням суду особаможе бути усунена від права на 

спадкування за законом, якщо буде встановлено, що вона ухи-
лялася від надання допомоги спадкодавцеві, який через похи-
лий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані.

Згідно з пунктом 6 Постанови Пленуму Верховного Суду 
України від 30 травня 2008 року № 7 «Про судову практику 
у справах про спадкування» безпорадним слід розуміти стан 
особи, зумовлений похилим віком, тяжкою хворобою або ка-
ліцтвом, коли вона не може самостійно забезпечити умови 
свого життя, потребує стороннього догляду, допомоги та пі-
клування.

 
Отже, ухилення особи від надання допомоги спадкодав-

цеві, який потребує допомоги, полягає в умисних діях чи без-
діяльності, спрямованих на ухилення від обов’язку забезпе-
чити підтримку та допомогу спадкодавцю, тобто ухилення, 
пов’язане з винною поведінкою особи, яка усвідомлювала 
свій обов’язок, мала можливість його виконувати, але не вчи-
няла необхідних дій.

Вимога про усунення від права на спадкування за зако-
ном особи може бути пред’явлена лише після смерті спад-
кодавця.

Факт ухилення особи від виконання обов’язку щодо 
утримання спадкодавця встановлюється судом за заявою за-
інтересованої особи, інших спадкоємців.

 
Виходячи зі змісту зазначеної норми, суд при вирішенні 

такої справи згідно з вимогами статті 264 Цивільного проце-
суального кодексу України повинен встановити одночасно з 
фактом ухилення особи від надання спадкодавцеві допомоги 
і факт перебування спадкодавця в безпорадному стані через 
похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво та потребу спадко-
давця в допомозі цієї особи.

                    Фахівець Київського бюро правової допомоги №1 
                                                                        Марина Ковальчук

ПРО ПОРЯДОК СКАСУВАННЯ ЗАПОВІТУ
Законодавство не зобов’язує 

особу звертатись за скасуванням 
заповіту саме до того нотаріуса, в 
якого відбулось його посвідчення 
– особа має право звернутися до 
будь-якого приватного нотаріуса 
або будь-якої державної нотаріаль-
ної контори.

Порядок скасування чи зміни 
заповіту регламентується пунктом 
6 глави 3 розділу ІІ Порядку вчи-
нення нотаріальних дії нотаріуса-
ми України, затвердженому нака-
зом Міністерства юстиції України 

від 22.02.2012 № 296/5.
Так, для скасування або зміни заповіту нотаріусу пода-

ється заява відповідного змісту. Справжність підпису на та-
кій заяві має бути нотаріально засвідчена.

Заява викладається у довільній формі з дотриманням за-
гальних вимог до порядку її складання. Зокрема, текст заяви 
повинен бути викладений зрозуміло, чітко, грамотно, не мати 
підчисток, із дотриманням вимог чинного законодавства.

На практиці у більшості випадків така заява складається 
нотаріусом за допомогою загальноприйнятих технічних за-
собів і викладається на спеціальному бланку нотаріальних 
документів.

Нотаріус, якому під час посвідчення заповіту стало ві-
домо про наявність раніше складеного заповіту, повідомляє 
про вчинену нотаріальну дію державний нотаріальний архів, 
нотаріуса чи орган місцевого самоврядування, де зберігаєть-
ся примірник раніше посвідченого заповіту.

Відповідно до статті 1233 
Цивільного кодексу України 
(далі – Кодекс) заповітом є осо-
бисте розпорядження фізичної 
особи на випадок своєї смерті.

Заповідачу надано право 
у будь-який час скасувати за-
повіт.

До того ж Ви маєте право 
у будь-який час скласти новий 
заповіт. При цьому заповіт, 
який було складено пізніше, 
скасовує попередній заповіт по-
вністю або у тій частині, в якій він йому суперечить.

Кожний новий заповіт скасовує попередній і не від-
новлює заповіту, який заповідач склав перед ним.

Якщо новий заповіт, складений заповідачем, був визна-
ний недійсним, чинність попереднього заповіту не віднов-
люється, крім випадків, встановлених статтями 225 і 231 
Кодексу, а саме:

– заповіт було визнано недійсним внаслідок його вчинен-
ня особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій та не 
могла керувати ними;

– заповіт було вчинено під впливом насильства (тобто за 
відсутності презумпції волі заповідача).

Дійсно, склавши заповіт особа має право у будь-який час 
його змінити або ж взагалі скасувати шляхом подання відпо-
відної заяви.
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 ТЕМА НОМЕРА

Строк дії договору оренди землі
Строк дії договору оренди землі визначається за згодою 

сторін, але не може перевищувати 50 років. Дата закінчення дії 
договору оренди обчислюється від дати його укладення. Право 
оренди земельної ділянки виникає з моменту державної реє-
страції такого права.

Після завершення будівництва та прийняття об’єкта в екс-
плуатацію добросовісний орендар земельної ділянки, наданої 
для потреб будівництва та обслуговування відповідного об’єкта, 
має право на першочергове укладення договору оренди землі на 
строк до 50 років або припинення дії договору оренди землі.

При передачі в оренду земельних ділянок сільськогосподар-
ського призначення для ведення товарного сільськогосподар-
ського виробництва, фермерського господарства, особистого 
селянського господарства строк дії договору оренди землі визна-
чається за згодою сторін, але не може бути меншим як 7 років.

При передачі в оренду для ведення товарного сільськогоспо-
дарського виробництва, фермерського господарства, особистого 
селянського господарства земельних ділянок сільськогосподар-
ського призначення, які є земельними ділянками меліорованих 
земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація, строк 
дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не 
може бути меншим як 10 років. До договору оренди землі вклю-
чається зобов’язання орендаря здійснювати інвестиції у розвиток 
та модернізацію відповідних меліоративних систем і об’єктів 
інженерної інфраструктури та сприяти їх належній експлуатації.

При передачі в оренду сільськогосподарських угідь, які роз-
ташовані в межах гірничого відводу, наданого для розробки ро-
довища нафти або газу, строк дії договору оренди земельних ді-
лянок визначається з урахуванням строків початку будівництва 
свердловин та виробничих споруд, пов’язаних з їх експлуатаці-
єю, на орендованій ділянці або на її частині.

Особа, яка управляє спадщиною, у складі якої є земельна 
ділянка сільськогосподарського призначення, що не перебуває 
в оренді, має право передати таку земельну ділянку в оренду 
на строк, передбачений цією статтею, без права на поновлення 
договору оренди землі.

Якщо строк дії договору оренди землі, що не містить умови 
про його поновлення, закінчився у день або після смерті орендо-
давця, договір за заявою орендаря поновлюється на той самий 
строк і на тих самих умовах до моменту державної реєстрації 
права власності спадкоємця на земельну ділянку або державної 
реєстрації права власності на таку земельну ділянку за рішен-
ням суду про визнання спадщини відумерлою. →

ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ: 
ВСЕ, ЩО ВАРТО ЗНАТИ

Що таке договір оренди землі?
Договір оренди землі – це до-

говір, за яким орендодавець 
зобов’язаний за плату передати 
орендареві земельну ділянку у во-
лодіння і користування на певний 
строк, а орендар зобов’язаний вико-
ристовувати земельну ділянку від-
повідно до умов договору та вимог 
земельного законодавства.

Хто може бути учасниками 
договору оренди землі?
Орендодавцями земельних ділянок є громадяни та юри-

дичні особи, у власності яких перебувають земельні ділянки, 
або уповноважені ними особи.

Орендарями земельних ділянок є юридичні або фізичні 
особи, яким на підставі договору оренди належить право во-
лодіння і користування земельною ділянкою.

Форма укладення договору оренди землі
Договір оренди землі укладається у письмовій формі 

й за бажанням однієї зі сторін може бути посвідчений но-
таріально. Власник земельної ділянки може встановити ви-
могу нотаріального посвідчення договору оренди землі та 
скасувати таку вимогу. Встановлення (скасування) вимоги є 
одностороннім правочином, що підлягає нотаріальному по-
свідченню. Така вимога є обтяженням речових прав на зе-
мельну ділянку та підлягає державній реєстрації в порядку, 
визначеному законом.

На що потрібно звернути увагу при укладенні 
договору оренди землі: які істотні умови договору?
Істотними умовами договору оренди землі є:
● об’єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування 

та розмір земельної ділянки);
● дата укладення та строк дії договору оренди;
● орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, спо-

собу та умов розрахунків, строків, порядку її внесення і пере-
гляду та відповідальності за її несплату.

За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазна-
чатися інші умови.

Об’єкти оренди землі
Об’єктами оренди є земельні ділянки, що перебувають у 

власності громадян, юридичних осіб, комунальній або дер-
жавній власності. 

Питання укладення договору оренди землі нині є актуальним для меш-
канців сільської місцевості, які мають земельний пай. Досить часто влас-
ники земельних паїв підписують шаблонні договори, не знаючи юридичних 
наслідків. Фахівці Чернівецького місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги підготували правову консультацію  з важ-
ливими моментами при укладанні договору оренди земельної ділянки.



12(125)/2020 р.грудень

9

Переважне право орендаря на укладення 
договору оренди землі на новий строк
Після закінчення строку, на який було укладено договір 

оренди землі, орендар, який належно виконував обов’язки за 
умовами договору, має переважне право перед іншими осо-
бами на укладення договору оренди землі на новий термін.

Орендар, який має намір скористатися переважним пра-
вом на укладення договору оренди землі на новий строк, 
зобов’язаний повідомити про це орендодавця до закінчення 
строку дії договору оренди землі у термін, встановлений цим 
договором, але не пізніше як за один місяць до закінчення 
строку дії договору оренди землі. У разі смерті орендодав-
ця до закінчення строку дії договору оренди землі орендар, 
який має намір скористатися переважним правом на укла-
дення договору оренди землі на новий строк, зобов’язаний 
повідомити про це спадкоємця земельної ділянки протягом 
одного місяця з дня, коли йому стало відомо про перехід пра-
ва власності на земельну ділянку.

До листа-повідомлення про укладення договору оренди 
землі на новий строк орендар додає проект договору.

При укладенні договору оренди землі на новий строк його 
умови можуть бути змінені за згодою сторін. У разі недосяг-
нення домовленості щодо орендної плати та інших істотних 
умов договору переважне право орендаря на укладення до-
говору оренди землі припиняється.

Орендодавець у місячний термін розглядає надісланий 
орендарем лист-повідомлення з проектом договору оренди, 
перевіряє його на відповідність вимогам закону, узгоджує з 
орендарем (за необхідності) істотні умови договору і в разі 
відсутності заперечень укладає договір оренди. У разі оренди 
земель державної та комунальної власності укладення догово-
ру здійснюється на підставі рішення органу, уповноваженого 
здійснювати передачу земельних ділянок у власність або ко-
ристування згідно зі статтею 122 Земельного кодексу України. 
За наявності заперечень орендодавця щодо укладення догово-
ру оренди землі на новий строк орендарю направляється лист-
повідомлення про прийняте орендодавцем рішення.

Відмова, а також наявне зволікання в укладенні нового 
договору оренди землі можуть бути оскаржені в суді.

У разі зміни меж або цільового призначення земельної 
ділянки вимоги цієї статті не застосовуються. 

Про припинення договору оренди землі 
читайте на стор. 14 

→ Права та обов’язки орендодавця
Орендодавець має право вимагати від орендаря:
● використання земельної ділянки за цільовим призна-

ченням згідно з договором оренди;
● дотримання екологічної безпеки землекористування та 

збереження родючості ґрунтів, додержання державних стан-
дартів, норм і правил;

● дотримання режиму водоохоронних зон, прибережних 
захисних смуг, зон санітарної охорони, санітарно-захисних 
зон, зон особливого режиму використання земель та терито-
рій, які особливо охороняються;

● своєчасного внесення орендної плати.
Орендодавець зобов’язаний:
● передати в користування земельну ділянку у стані, що 

відповідає умовам договору оренди;
● при передачі земельної ділянки в оренду забезпечувати 

відповідно до закону реалізацію прав третіх осіб щодо орен-
дованої земельної ділянки;

● не вчиняти дій, які б перешкоджали орендареві корис-
туватися орендованою земельною ділянкою;

● відшкодувати орендарю капітальні витрати, пов’язані з 
поліпшенням стану об’єкта оренди, яке проводилося оренда-
рем за згодою орендодавця;

● попередити орендаря про особливі властивості та недо-
ліки земельної ділянки, які в процесі її використання можуть 
спричинити екологічно небезпечні наслідки для довкілля або 
призвести до погіршення стану самого об’єкта оренди.

Права та обов’язки орендаря
Орендар земельної ділянки має право:
● самостійно господарювати на землі з дотриманням 

умов договору оренди землі;
● за письмовою згодою орендодавця зводити в установ-

леному законодавством порядку жилі, виробничі, культурно-
побутові та інші будівлі і споруди та закладати багаторічні 
насадження;

● отримувати продукцію і доходи;
● здійснювати в установленому законодавством порядку 

за письмовою згодою орендодавця будівництво водогоспо-
дарських споруд та меліоративних систем.

Орендар земельної ділянки зобов’язаний:
● приступати до використання земельної ділянки в стро-

ки, встановлені договором оренди землі, але не раніше дер-
жавної реєстрації відповідного права оренди;

● виконувати встановлені щодо об’єкта оренди обмежен-
ня (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або догово-
ром оренди землі;

● дотримуватися режиму використання земель природно-
заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздо-
ровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;

● у п’ятиденний строк після державної реєстрації права 
оренди земельної ділянки державної або комунальної власності 
надати копію договору відповідному податковому органу.
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Деятельность сотрудников правоохранительных органов 
при обыске или задержании человека часто связана с нару-
шениями. Адвокат может на законных основаниях не согла-
шаться с действиями правоохранителей. В таком случае, со 
стороны последних к адвокату или его клиенту, если он со-
противляется работникам правоохранительных органов мо-
жет бытьприменено две статьи уголовного кодекса (УК): ст. 
342 «Сопротивление представителю власти, работнику пра-
воохранительного органа, члену общественного формиро-
вания из охраны общественного порядка и государственной 
границы или военнослужащему», и ст. 343 «Вмешательство 
в деятельность работника правоохранительного органа, су-
дебного эксперта, работника государственной исполнитель-
ной службы, частного исполнителя».  

 
В правовых кругах рассматривалось дело, когда адвокату 

в 2017 году было вручено подозрение из-за деяния, которое 
выражалась в сопротивлении работнику правоохранитель-
ного органа. 

Адвоката обвинили в том, что он, выполняя поручение кли-
ента во время обыска, он пытался предотвратить незаконные 
действия со стороны работников Генпрокуратуры, и после 
безуспешных попыток вызвал полицию. Адвокат подал заяв-
ление о преступлении, которое было передано в прокуратуру 
и там потеряно.

Основаниями для возникновения конфликта явилось то, 
что адвокат не давал изъять компьютеры, принадлежащие 
коллегам.  Используя возможность временно изымать иму-
щество, правоохранители желали забрать технику юристов.

Свою позицию адвокат аргументировал практикой Евро-
пейского суда, где в решениях «Головань против Украины», 
«Андре и другие против Франции» сказано о том, что Адво-
катские компьютеры можно изымать во время обыска, если 
есть постановление суда, где написано, что изымается АД-
ВОКАТСКИЙ компьютер и расследуется причастность ад-
воката к конкретному преступлению.

Так как ст. 343 УК «Вмешательство в деятельность ра-
ботника правоохранительного органа, судебного эксперта, 
работника государственной исполнительной службы, част-
ного исполнителя» относится к уголовным проступкам, и 
закон дает право сразу задерживать подозреваемое лицо в 
совершении уголовного проступка.  Для задержания доста-
точно, чтобы пострадавший указал на совершение уголовно-
го проступка. Пострадавшими в данной ситуации являются 
работники правоохранительных органов. Это дает возмож-
ность, видя некомфортные действия со стороны адвокатов, 
владельцев имущества возможность фиксировать соверше-
ние уголовного проступка или преступления и признавать 
себя потерпевшими, задерживая адвоката или его клиента.

Состав преступления или проступка характеризуется дей-
ствием – сопротивлением работникам правоохранительных 
органов;  Сопротивление – это активное физическое проти-
водействие, препятствование осуществлению работниками 
правоохранительных органов своих обязанностей. Интерп-
ретация понятия «сопротивление» изложено в постановле-
нии Пленума Верховного Суда Украины от 22 декабря 2006 
года включая отталкивание, нанесение побоев, причинение 
телесных повреждений. В этой же ситуации неоднократны 
примеры, когда адвокаты вынуждены представляя интересы 
клиентов, требовать документы у правоохранителей, не до-
пускать незаконные действия в отношении клиента. Тогда 
правоохранителисамостоятельно их отталкивают, и интуи-
тивно может быть ситуация попытки схватиться за одежду. 
Это повод зафиксировать «сопротивление» действиям ра-
ботника правоохранительных органов.

Под вмешательством в деятельность работника правоох-
ранительного органа или работника государственной испол-
нительной службы следует понимать конкретные действия, 
направленные на препятствование к выполнению этими ра-
ботниками служебных обязательств, или на то, что бы до-
биться принятие незаконного решения. Вмешательство мо-
жет проявляться в уговорах, шантаже потерпевшего, угрозе 
отказать в предоставлении законных благ, а также в любой 
другой форме. →

ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ СОТРУДНИКАМ 
ПРАВООХРАНИТЕЛьНыХ ОРГАНОВ 

МОЖНО ПОЛУчИТь СУДИМОСТь
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→
Вмешательство может осуществляться устно, письменно 

(в том числе и анонимно), с помощью иных средств массовой 
информации (публикации в газетах, выступлениях по радио, 
телевидению и т.п.), как лично, так и с помощью других лиц. 
Очень часто работники правоохранительных органов, при-
меняя силу к адвокатам, самостоятельно вредят свою фор-
му, имущество. Это может быть основанием для внесения в 
Единый реестр досудебных расследований информации про 
уголовный проступок со стороны адвоката. Очень часто прак-
тикуется «срыв пагона» с форменной одежды самим сотрудни-
ком полиции, что может трактоваться как сопротивление при 
выполнении служебных обязанностей.  Публикации в СМИ,  о 
деятельности правоохранительных органов, как видим, могут 
быть основанием для привлечения к ответственностипо ста-
тье 343 УК «Вмешательство в деятельность работника право-
охранительного органа, судебного эксперта, работника госу-
дарственной исполнительной службы, частного исполнителя»

Под определение «вмешательство в деятельность работни-
ка правоохранительного органа» попадают так же «уговоры». 
Уговоры – это просьба, убеждение, советы, обещание пред-
оставить любые услуги, склонение пострадавшего в соверше-
ние или несовершение каких-либо действий, препятствующих 
выполнению им служебных обязанностей, принятию законно-
го решения. Однако, просьба адвоката по улучшению условий 
содержания определенного лица или доведения его невинов-
ности путем предоставления доказательств, может так же бла-
годаря фантазии правоохранителей быть признанавлиянием, 
как и комментарий адвоката, что действия правоохранителей 
не законны, и должны проводиться иначе.

Просьба родителей или других родственников правонару-
шителя о принятии работником правоохранительного орга-
нарешения в интересах этого правонарушителя не образует 
состава проступка по ст. 343 УКУ (абз. 1 п. 11 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда «О применении судами зако-
нодательства, предусматривающего ответственность за пося-
гательство на жизнь, здоровье, достоинство и собственность 
судей и работников правоохранительных органов»).

Не образует состава рассматриваемого проступка также 
письменное обращение граждан, должностных лиц, защитни-
ка к работнику правоохранительного органа с просьбой о про-
ведении следственных действий, закрытие уголовного дела, 
приобщение новых доказательств и тому подобное.

К влиянию 
так же относится 
шантаж и другие 
формы воздей-
ствия – отказ в 
предоставлении 
определенных 
благ, лишение 
льгот, предпочте-
ний, вмешатель-
ство в личную 
жизнь, угроза на-
силием.  

28 января 2020 года, был объявлен приговор по делу N 
561/1112/19 Зареченским районным судом ровенской об-
ласти, где обвиняемый достоверно зная, что начальник За-
реченского отдела Сарненской местной прокуратуры, будучи 
работником правоохранительного органа, проводит осмотр 
места происшествия в уголовном производстве по факту 
незаконной добычи янтаря и находится при исполнении 
служебных обязанностей, в нецензурной форме выдвинул к 
работнику органа прокуратуры требование прекратить виде-
озапись, выразив при этом угрозу применения физической 
силы, которая не была реальной, однако в целях обеспече-
ния личной безопасности видеозапись представителем пра-
воохранительного органа былавынуждено, приостановлена, 
чем виновный помешал выполнению процессуального дей-
ствия, а именно фиксации всех обстоятельств, требующих 
доказыванию в уголовном производстве.

Своими действиями, человек осуществил воздействие на 
работника правоохранительного органа с целью помешать 
выполнению им служебных обязанностей, совершенное 
группой лиц без предварительного сговора между собой. 

Преступление и проступок будут оконченными с момен-
та вмешательства или начала сопротивления работникам 
правоохранительного органа. То есть любое действие адво-
ката, клиента в ответ на незаконные действия сотрудников 
правоохранительных органов может быть квалифицировано 
по данным статьям, в зависимости от наличия или отсут-
ствия физических прикосновений к работникам правоохра-
нительной системы.

Совершая эти нарушения, лицо осознает неправомер-
ность и общественную опасность осуществления действий в 
отношении работника правоохранительных органов. То есть 
для стороны обвинения наличие специальных знаний у ад-
воката и понимание виновными, что это именно работники 
правоохранительных органов является дополнительным до-
казательствомпрямого умысла.

Препятствование предотвращению преступления или за-
держанию лица, его совершившего имеет место тогда, когда 
именно из-за вмешательства виновного лица работник пра-
воохранительного органа не смог предотвратить преступле-
ние или задержать лицо, совершившее преступление.

 
В заключение хочу сказать, что адвокату и клиенту на 

следственных действиях и при общении с правоохранителя-
минеобходимо быть очень внимательным в осуществлении 
своей деятельности, иметь возможность фиксировать про-

ведение следственных действий и дополнительно 
контролировать поведение окружающих с целью 
избежать привлечения, порой может быть даже 
из-за фантазий следователя к ответственности по 
рассмотренным статьям. Кроме того хочется по-
советовать гражданам не доводить даже в состоя-
нии алкогольного опьянения физического контак-
та с полицейскими и одевания наручников.

 

Алфёров Григорий, адвокат
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НЕ ПОВЕРНЕННЯ ДЕПОЗИТНОГО ВКЛАДУ 
– НА ЩО МОЖЕ РОЗРАХОВУВАТИ 

СПОЖИВАч?

25 листопада 2020 року Верховний Суд у складі коле-
гії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного 
суду в рамках справи № 761/46977/18, провадження № 61-
10305св20 (ЄДРСРУ № 93149944) досліджував питання 
щодо стягнення збитків та моральної шкоди з банку який не 
повернув депозит, а також звільнення від сплати від судового 
збору споживача при захисті свої прав.

Закон України «Про захист прав споживачів» регулює від-
носини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробни-
ками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами 
послуг різних форм власності, встановлює права споживачів, 
а також визначає механізм їх захисту та основи реалізації 
державної політики у сфері захисту прав споживачів.

Згідно з пунктом 22 статті 1 Закону України «Про захист 
прав споживачів» споживач - це фізична особа, яка придба-
ває, замовляє, використовує або має намір придбати чи за-
мовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не 
пов`язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням 
обов`язків найманого працівника.

Згідно пункту 17 частини першої статті 1 Закону України 
«Про захист прав споживачів» послуга - це діяльність вико-
навця з надання (передачі) споживачеві певного визначеного 
договором матеріального чи нематеріального блага, що здій-
снюється за індивідуальним замовленням споживача для за-
доволення його особистих потреб.

Відповідно до частини третьої статті 22 Закону України 
«Про захист прав споживачів» споживачі звільняються від 
сплати судового збору за позовами, пов`язаними з порушен-
ням їх прав.

У статті 5 Закону України «Про судовий збір» визначено 
перелік пільг щодо сплати судового збору. Системний і комп-
лексний аналіз зазначеного Закону і статті 22 Закону України 
«Про захист прав споживачів» дає правові підстави зробити 
висновок про те, що сама по собі відсутність такої категорії 
осіб у переліку осіб, які мають пільги щодо сплати судово-
го збору, встановленому статтею 5 Закону України «Про су-
довий збір», не може безумовно означати те, що споживачі 
такої пільги не мають, оскільки така пільга встановлена спе-
ціальним законом, який гарантує реалізацію та захист прав 
споживачів.

Отже, стаття 5 Закону України «Про судовий збір» не 
містить вичерпного переліку осіб, яким надано пільги щодо 
сплати судового збору, як і не містить норми про те, що піль-
ги надаються лише за пред`явлення позову. Спеціальний 
закон, звільнивши споживачів від сплати судового збору за 
подання позову, визначив, що ця пільга надається з метою 
захисту споживачами їх порушених прав.

Порушені права можуть захищатись як у суді першої ін-
станції (при пред`явленні позову), так і на наступних стадіях 
цивільного процесу.Ці стадії судового захисту є єдиним цивіль-
ним процесом, завдання якого є справедливий розгляд і вирі-
шення цивільних справ з метою захисту порушеного права.

Вказаний висновок викладено Великою Палатою Верхо-
вного Суду у постанові від 21 березня 2018 року у справі № 
761/24881/16-ц(провадження № 14-57цс18).

Відповідно до частини першої статті 509 ЦК України 
зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона 
(боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони 
(кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, на-
дати послугу, сплати гроші тощо) або утриматися від певної 
дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання 
його обов`язку.

Згідно з частиною другою статті 509 ЦК України 
зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 
цього Кодексу.

Особа, якій завдано збитків у результаті порушення її 
права, має право на їх відшкодування (стаття 10 Закону Укра-
їни «Про захист прав споживачів»).

Упущена вигода є одним із різновидів збитків, право на 
відшкодування яких має особа в результаті порушення ци-
вільного права (статті 22 ЦК України).

ВАЖЛИВО: Вкладник за договором банківського вкладу 
є споживачем фінансових послуг, а банк їх виконавцем та 
несе відповідальність за неналежне надання цих послуг.

→

Стягнення збитків та моральної шкоди з банку який не повернув депозит, 
а також звільнення вкладника від сплати судового збору при захисті своїх прав в судах
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Моральна шкода за порушення цивільно-правового до-
говору як спосіб захисту суб`єктивного цивільного права 
може бути компенсована і в тому разі, якщо це прямо не пе-
редбачено законом або тим чи іншим договором, і підлягає 
стягненню на підставі статей 16 та 23 ЦК України і статей 4 
та 22 ЗУ «Про захист прав споживачів» навіть у тих випад-
ках, коли умовами договору право на компенсацію моральної 
шкоди не передбачено. Вказана правова позиція викладена 
у постанові Великої Палати Верховного Суду від 01 верес-
ня 2020 року у справі № 216/3521/16-ц (провадження № 14-
714цс19).

За таких обставин висновок суду про відсутність у вклад-
ника передбаченої частиною третьою статті 22 Закону України 
«Про захист прав споживачів» пільги по сплаті судового збору 
за подання апеляційної, касаційної скарги є помилковим.

Схожі за змістом висновки висловлені Верховним Судом 
у постановах від 29 липня 2020 року у справі № 761/736/20 
(провадження № 61-8647св20), від 16 вересня 2020 року у 
справі № 761/877/20(провадження № 61-10585св20).

ВИСНОВОК: В разі несвоєчасного повернення бан-
ківського вкладу, вкладник, як споживач фінансових 
послуг має право розраховувати на відшкодування мо-
ральної шкоди та збитків, а також не зобов’язаний спла-
чувати судовий збір у разі звернення до суду на всіх ета-
пах судового розгляду.

                                                       Адвокат Морозов Евгеній

→ 
У спорах про захист прав споживачів відшкодування 

моральної шкоди прямо встановлено спеціальним законом, 
який регулює відносини у сфері захисту прав споживачів.

Ч.5 ст. 653 ЦК України,  передбачено, що у випадку якщо 
договір змінений або розірваний у зв`язку з істотним пору-
шенням договору однією із сторін, друга сторона може вима-
гати відшкодування збитків, завданих зміною або розірван-
ням договору.

Згідно ст.1167 ЦК України, моральна шкода, завдана фі-
зичній особі або юридичній особі неправомірними рішення-
ми, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її 
завдала, за наявності її вини. 

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.23 ЦК України, особа має право на від-
шкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушен-
ня її прав. Моральна шкода полягає: 

1) у фізичному болю та стражданнях, яких фізична осо-
ба зазнала у зв`язку з каліцтвом або іншим ушкодженням 
здоров`я; 

2) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у 
зв`язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її 
сім`ї чи близьких родичів; 

3) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у 
зв`язку зі знищенням чи пошкодженням її майна; 

4) у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також 
ділової репутації фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч.ч.3,4 ст.23 ЦК України, моральна шкода 
відшкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб. 

Розмір грошового відшкодування моральної шкоди ви-
значається судом залежно від характеру правопорушення, 
глибини фізичних та душевних страждань, погіршення зді-
бностей потерпілого або позбавлення його можливості їх ре-
алізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, 
якщо вина є підставою для відшкодування, а також з ураху-
ванням інших обставин, які мають істотне значення. 

При визначенні розміру відшкодування враховуються 
вимоги розумності і справедливості. Моральна шкода від-
шкодовується незалежно від майнової шкоди, яка підлягає 
відшкодуванню, та не пов`язана з розміром цього відшкоду-
вання.

Право на відшкодування моральної шкоди є важливою 
гарантією захисту прав і свобод громадян та законних ін-
тересів юридичних осіб, встановлене Конституцією та 
законами України.

Виходячи з положень статей 16 і 23 ЦК України та змісту 
права на відшкодування моральної шкоди в цілому як способу 
захисту суб`єктивного цивільного права, компенсація моральної 
шкоди повинна відбуватися у будь-якому випадку її спричинення 
- право на відшкодування моральної (немайнової) шкоди виникає 
внаслідок порушення права особи незалежно від наявності спе-
ціальних норм цивільного законодавства.
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ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ: 
ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

Припинення договору оренди землі

Договір оренди землі припиняється в разі:
–      закінчення строку, на який його уклали;
–     викупу земельної ділянки для суспільних потреб та 

примусового відчуження земельної ділянки з мотивів сус-
пільної необхідності в порядку, встановленому законом;

–      поєднання в одній особі власника земельної ділянки 
та орендаря;

–      смерті фізичної особи-орендаря, засудження його до 
позбавлення волі та відмови осіб, зазначених у статті 7 цього 
Закону, від виконання укладеного договору оренди земельної 
ділянки;

–      ліквідації юридичної особи-орендаря;
–      відчуження права оренди земельної ділянки заставо-

держателем;
–      набуття права власності на житловий будинок, бу-

дівлю або споруду, що розташовані на орендованій іншою 
особою земельній ділянці;

–      припинення дії договору, укладеного в рамках дер-
жавно-приватного партнерства, у тому числі концесійного 
договору (щодо договорів оренди землі, укладених у рамках 
такого партнерства/концесії).

Припинення договору оренди землі 
шляхом розірвання

Договір оренди землі може бути розірваний за згодою 
сторін. На вимогу однієї зі сторін договір оренди може бути 
достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встанов-
леному законом.

Розірвання договору оренди землі в односторонньому по-
рядку не допускається, якщо інше не передбачено законом 
або договором.

На вимогу однієї зі сторін договір оренди землі може бути 
достроково розірваний за рішенням суду в разі невиконання 
сторонами обов’язків, передбачених статтями 24 і 25 цього 
Закону та умовами договору, в разі випадкового знищення чи 
пошкодження об’єкта оренди, яке істотно перешкоджає пе-
редбаченому договором використанню земельної ділянки, а 
також на підставах, визначених Земельним кодексом України 
та іншими законами України.

У разі розірвання договору оренди землі з ініціативи 
орендаря орендодавець має право на отримання орендної 
плати на землях сільськогосподарського призначення за 
шість місяців, а на землях несільськогосподарського при-
значення – за рік, якщо протягом зазначеного періоду не на-
дійшло пропозицій від інших осіб на укладення договору 
оренди цієї ж земельної ділянки на тих самих умовах, за ви-
нятком випадків, коли розірвання договору було обумовлено 
невиконанням або неналежним виконанням орендодавцем 

договірних зобов’язань.

У разі розірвання договору оренди землі за 
погодженням сторін кожна сторона має право ви-
магати в іншої відшкодування понесених збитків 
відповідно до закону.

Перехід права власності на орендовану земель-
ну ділянку до іншої особи (у тому числі в поряд-
ку спадкування), реорганізація юридичної осо-
би-орендаря не є підставою для зміни умов або 
припинення договору, якщо інше не передбачено 
договором оренди землі.

ПРОДОВЖЕННЯ 
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Всеукраїнська громадська організація 
«Правозахисна організація «СПІЛьНА МЕТА»

Координати для звернень ВГО «ПО «СПІЛЬНА МЕТА» :
сайт: www.commongoal.org.ua

АНОНС: читайте в наступному номері

◘ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З СУСІДАМИ
    (Що робити, якщо квартиру затопили сусіди зверху?);
◘ ХТО МОЖЕ ВИКОНУВАТИ ФУНКЦІЇ НОТАРІУСА?
    (Коли поряд немає нотаріуса… Хто ще може посвідчувати заповіти і довіреності?);
◘ ПОВЕРНЕННЯ СУБСИДІЇ
   (Чи правомірно вимагають повернути надану субсидію? Відповідь на питаня)
            

ОБ’ЯВИ·ІНФОРМАЦІЯ·ОГОЛОШЕННЯ·ПОВІДОМЛЕННЯ 

    Адвокат Печенкін Ігор Віталійович (20 років юридичної практики).
Кримінальне, Цивільне, Господарське право, виконавче провадження, трудові спори.

Позитивна практика захисту в кримінальному провадженні і оскарженні дій та 
бездіяльності учасників процесу; виконання судових рішень; супроводження 
господарської діяльності, юридичний супровід та вирішення комплексних, 
в т. ч. кризових ситуацій у правовідносинах з партнерами; побудова та 
супроводження ведення  бізнесу; реєстрація юросіб, громадських організацій, 
ЗМІ та політичних партій; інша правова допомога.

Телефон для зв’язку  (067) 850-86-36, електронна пошта: proky@ukr.net

Увага! Попередня консультація по телефону БЕЗКОШТОВНА!

ПОСЛУГИ АДВОКАТА ТА ПРАВОВІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

ЗАХИЩАЄ ВАШІ ПРАВА В НАСТУПНИХ СФЕРАХ:

► ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ;  ► ПРАВА НА ОСВІТУ;   ► СВОБОДИ СЛОВА;                 

 ► ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ;    ► ЗЕМЕЛЬНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИНАХ;

► ПРАВА НА ЗАКОННЕ РОЗСЛІДУВАННЯ ТА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД

   Нагадуємо читачам, що Ви можете надсилати свої запитання, 
а також актуальні та цікаві, з правової точки зору, теми на елек-
тронну пошту редакції: porady_urista@ukr.net  По можливості ми 
будемо надавати відповіді та публікувати їх на сторінках газети.
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   ПЕРЕДПЛАТА ГАЗЕТИ    

ІНДЕКС  ГАЗЕТИ  -  49801

До уваги передплатників!

У вас є можливість оформлення передплати  
газети «ПОРАДИ ЮРИСТА» 

за «Каталогом видань України»  
на сайті ДП «Преса» 

www.presa.ua


