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Цього року ААУ об’єднали формат offline та онлайн, щоб всі бажаючі мали змогу прийняти участь в Odessa 
Criminal Law Forum «Золотий Дюк». Всіх, кто скучив за «живим» спілкуванням з колегами, 

морем, сонцем, чекаємо у сонячній Одесі 25 червня. 
Всіх, хто бажає приєднатись до дискусій, але не зможе приїхати, чекаємо в онлайн-форматі - 

буде пряма трансляція, чат з можливістю отримати відповіді від спікерів та експертів і не тільки.

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ: 25 червня 2021 року / ЧАС ПРОВЕДЕННЯ: 9:00-17:10 / 
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: Готельний комплекс «Одеса»
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Будут пересмотрены основания начисления субсидий, 
многие граждане могут не получить помощь от государства.

14.04.2021 г. Кабинет Министров Украины принял поста-
новление «О внесении изменений в некоторые постановле-
ния Кабинета Министров Украины, которым были внесены 
существенные изменения в условия получения субсидий на 
оплату жилищно-коммунальных услуг.

О данном постановлении неоднократно писали пред-
ставители СМИ. Мы же попробуем разобраться и донести 
до читателей возможные риски, связанные с принятием 
вышеуказанного постановления Правительства.

Прежде всего, стоит обратить внимание на проведение 
проверки претендентов на получение субсидии. Правитель-
ство приняло решение более детально проверять имуще-
ственное положение получателей государственной помощи 
на оплату коммунальных услуг.

Так, например, права на получение субсидии могут ли-
шиться граждане, которые имеют депозит в банковских 
учреждениях на сумму, превышающую 25 прожиточных ми-
нимумов для трудоспособного гражданина (более 56 тысяч 
гривен). Однако дело не в сумме. Правовая проблема заклю-
чается в том, что в Украине действует Закон Украины «О 
банковской тайне». Соответственно, на основании какого за-
конодательного акта государство будет запрашивать инфор-
мацию о раскрытии тайны депозитного вклада, представля-
ется неясным.    

Кроме того субсидий лишат в случае покупки на сумму 
более 50000 гривен, вводятся ограничения на наличие вто-
рого жилого помещения, второго транспортного средства и 
тому подобное.

Весьма проблематичной представляется возможность 
проверки покупки гражданином  на сумму 50 тысяч гри-
вен. Дело в том, что согласно нормам действующего зако-
нодательства гражданин имеет права приобрести например 
иностранную валюту в сумме, эквивалентной 150 тысячам 
гривен, без предъявления паспорта в пункте обмена валют.

Также весьма неоднозначным является пункт поста-
новления, согласно которому ликвидируются специальные 
комиссии при органах местного самоуправления, в полно-
мочия которых входило принятие решения по назначению 
субсидии в отдельных случаях.

Например, в Винницкой области вышеуказанная комис-
сия приняла решение о необходимости назначения субсидии 
19-ти тысячам семей. Соответственно, если бы спецкомис-
сия не осуществляла рассмотрение нестандартных ситуаций, 
19 тысяч семей остались бы без субсидии на оплату отопле-
ния в отопительный сезон, что существенным образом отра-
зилось бы на таких семьях.

                       По материалам Судебно-юридическая газета

нОвЫе ПРАвИлА ПОлученИЯ СубСИДИЙ: 
кТО И ПОчему мОЖеТ не ПОлучИТЬ кОмПенСАцИЮ?
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 НОВИНИ                                   

Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про вне-
сення змін до деяких законів щодо врегулювання окремих пи-
тань у сфері надання житлово-комунальних послуг», який ВР 
ухвалила в другому читанні ще 3 грудня 2020 року. Згідно з 
пояснювальною запискою до законопроєкту, він покликаний 
виправити законодавчу колізію, через яку з травня 2018 року 
у Нацкомісії з тарифів відсутні повноваження щодо встанов-
лення тарифів на послугу з постачання теплової енергії, при 
цьому місцевій владі ці повноваження не передані. Таким чи-
ном, до сих пір продовжують діяти тарифи на виробництво те-
пла, встановлені в 2018 році. Законом запропоновано усунути 
цю колізію, що дозволить НКРЕКП встановлювати тарифи на 
послуги з постачання теплової енергії та гарячої води. Рані-
ше голова НКРЕКП Валерій Тарасюк зазначав, що ухвалення 
законопроєкту дозволить підприємствам ТКЕ застосовувати 
економічно обґрунтовані тарифи, встановлені регулятором.

Сума боргів по комуналці, яку аналітики прорахували 
станом на 1.03.2021 року, перевищила 82,1 млрд гривень. 
Найбільші заборгованості вже традиційно можна поба-
чити в неоплати спожитого газу і гарячої води, а наймен-
ший борг — за вивіз сміття. Для порівняння: на початок 
2020 року сума боргів по комунальних платежах склала 
майже 28 млрд грн, а на початок 2021-го – вже 31,5 млрд. 
Тільки за січень і лютий вона збільшилася на 50 млрд — 
винний у всьому опалювальний сезон і карантин, який 
багато в чому позбавив людей звичних заробітків. Най-
більше боржників по комуналці зафіксовано в трьох об-
ластях — Донецькій, Одеській і Дніпропетровській.

Рада прийняла закон №4382, який дозволить жителям сіл 
отримувати у сільських та селищних територіальних гро-
мадах послуги реєстрації актів цивільного стану (свідоцтва 
про шлюб, народження, смерть тощо). «Цей крок дозволить 
ОМС використати власну мотивованість, гнучкість та мо-
більність в отриманні таких повноважень та забезпечити 
доступ до таких послуг своїм мешканцям. У разі наявнос-
ті таких повноважень у всіх ОМС, полегшиться інтеграція 
цих послуг у ЦНАП, їх надання у старостинських округах. 
Тобто багато мешканців України можуть і не відчути не-
гативного впливу, а такі швидкі послуги як державна реє-
страція народження, смерті і далі будуть надаватися швид-
ко (за один візит) та максимально близько до громадян», 
― ідеться у пояснювальній записці до закону. У документі 
зазначається, що внаслідок децентралізаційної реформи 
мільйонам громадян України наразі суттєво ускладнено до-
ступ до державної реєстрації народження, шлюбу, смерті.

Тепер українці можуть робити замовлення в німецьких 
інтернет-магазинах eBay, Amazon, Zalando, Zara, G-star, 
Otto, Mediamarkt, а також в інших магазинах, які не мають 
прямої доставки в Україну. Термін доставки замовлень з 
Німеччини – від 8 робочих днів. Вартість доставки – 2,9 
євро за кожні 0,5 кілограма фактичної ваги відправлення. 
Зробити замовлення можна зареєструвавшись на плат-
формі NP Shopping. Нагадаємо, що «Нова пошта Глобал» 
доставляє товари з інтернет-магазинів п’яти країн світу: 
Німеччини, Китаю, США, Польщі та Великої Британії.

Депутати підтримали законопроєкт, який передбачає збіль-
шення виплат для окремих категорій пенсіонерів. Як пові-
домив заступник міністра соцполітики Віталій Музиченко 
цей законопроєкт допоможе врегулювати питання додат-
кової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, а також додат-
кової пенсійної виплати за втрату годувальника внаслідок 
катастрофи на ЧАЄС. Будуть запроваджені рівні умови 
для обчислення зарплат учасників ліквідації наслідків 
аварії на ЧАЕС, які внаслідок катастрофи отримали інва-
лідність. В. Музиченко також пояснив, що це стосується 
не тільки військових, але й цивільних. Крім того, відомо, 
що в результаті таких змін з 1 січня 2022 року пенсії мо-
жуть зрости приблизно для 40 тисяч громадян. В серед-
ньому у людини з вищевказаної категорії з інвалідністю 
1 групи виплати будуть складати приблизно 16 тис. грн. 
(середній показник). Середній розмір виплат для громадян 
з інвалідністю 2 та 3 групи, як очікується, становитимуть 
13 та 9 тис. грн відповідно, зазначили в Мінсоцполітики.

зеленСЬкИЙ ПІДПИСАв зАкОн
ПРО ТАРИфИ нА ОПАленнЯ

в мІнСОцПОлІТИкИ РОзПОвІлИ, 
в кОгО змІнЯТЬСЯ ПенСІЇ нАСТуПнОгО РОку

укРАЇнцІ нАкОПИчИлИ бОРгИ 
ПО кОмунАлцІ

ЖИТелІ СІл ОТРИмувАТИмуТЬ 
АкТИ цИвІлЬнОгО СТАну нА мІСцЯХ

«нОвА ПОШТА» ДОСТАвлЯЄ ТОвАРИ 
з ОнлАЙн-мАгАзИнІв 5 кРАЇн СвІТу

Українських пенсіонерів не зобов’язуватимуть отримувати 
пенсію на картку. Про це повідомив прем’єр-міністр Украї-
ни Денис Шмигаль під час наради щодо тарифів на оплату 
послуг АТ Укрпошта для доставки пенсій населенню в готів-
ці. За його словами, перехід від готівкової форми отриман-
ня пенсії до карткової відбуватиметься поступово. «Це буде 
лише право людей, а не зобов’язання. Доставка пенсій має 
відбуватись максимально комфортно», – наголосив очільник 
уряду. Наразі Пенсійний фонд і АТ Укрпошта спільно пра-
цюють над тим, як покращити якість послуг для пенсіонерів.

укРАЇнцІв не зОбОв’ЯзувАТИмуТЬ 
ОТРИмувАТИ ПенСІЮ нА кАРТу
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вИзнАченнЯ мІСцЯ ПРОЖИвАннЯ 
ДИТИнИ, ЯкЩО бАТЬкИ 
ПРОЖИвАЮТЬ РАзОмМати малолітніх дітей звер-

нулася до суду з позовом, в якому 
просила визначити місце прожи-
вання малолітніх дітей із нею. Так, позивачка зазначала, що 
після розірвання шлюбу відповідач почав агресивно себе 
поводити стосовно неї та дітей, провокує сварки, вживає 
нецензурну лайку, наносив їй тілесні ушкодження. Все 
вищезазначене відбувається в присутності дітей, тому по-
зивачка неодноразово зверталася за допомогою до поліції із 
заявою про домашнє насильство. На даний час, позивачка з 
дітьми проживають разом за однією адресою з відповідачем, 
але відповідач намагається позбавити її права проживати у 
будинку разом з дітьми, чим наносить їхнім дітям психоло-
гічну травму.

Орган опіки та піклування дійшов висновку, що на 
даний час не видається можливим визначення місця про-
живання малолітніх дітей, у зв’язку з тим, що діти разом з 
батьком та матір’ю проживають в одному будинку та зна-
ходяться на утриманні та вихованні обох батьків.

Суд першої інстанції у задоволенні позову відмовив. Суд 
виходив з того, що малолітні діти проживають в одному 
будинку разом з батьком та матір’ю, знаходяться на утри-
манні та вихованні обох батьків, за згодою батьків діти 
проживають разом з ними, відомостей про те, що позивачка 
на даний час проживає окремо або бажає змінити своє місце 
проживання матеріали справи не містять.

Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстан-
ції та позов задовольнив. Суд зазначив, що після розірвання 
шлюбу сторони продовжують проживати в одному будинку, 
тобто практично мають однакові належні матеріально-побу-
тові умови, однак батьки не змогли самостійно вирішити спір 
щодо визначення місця 
проживання дітей та за-
безпечити належне до-
брозичливе спілкування 
дітей з обома батьками. 
Врахувавши думку ма-
лолітніх дітей апеляцій-
ний суд дійшов висновку 
про визначення місця 
проживання малолітніх 
дітей разом із матір’ю. 
Суд апеляційної інстан-
ції дійшов висновку, що 
висновок органу опіки 
та піклування не вмоти-
вований належним чи-
ном, суперечить дійсним 
обставинам справи, не 
відповідає інтересам ді-
тей, а тому не може бути 
врахований при ухвален-
ні рішення в цій справі.

Суд касаційної інстанції погодився з таким вирішенням 
спору апеляційним судом. Так, у постанові Верховного Суду 
у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного 
цивільного суду від 18.03.2021р. у справі №228/39/20 було 
зазначено наступне:

Вирішуючи спори між батьками, які проживають окремо 
(у т.ч. в одній квартирі), про те, з ким із них і хто саме з ді-
тей залишається, суд виходячи із рівності прав та обов’язків 
батька й матері щодо своїх дітей повинен постановити рі-
шення, яке відповідало б інтересам неповнолітніх. При цьо-
му суд враховує, хто з батьків виявляє більшу увагу до дітей 
і турботу про них, їхній вік і прихильність до кожного з бать-
ків, особисті якості батьків, можливість створення належних 
умов для виховання, маючи на увазі, що перевага в матері-
ально-побутовому стані одного з батьків сама по собі не є 
вирішальною умовою для передачі йому дітей.

Проживання батьків за однією адресою не є підставою 
для відмови у задоволенні позову про визначення місця про-
живання дитини (дітей) разом з одним із них.

Таким чином, розглядаючи спір, який виник між сторо-
нами у справі, апеляційний суд встановивши, що фактично 
шлюбні відносини між сторонами припинені, спільне гос-
подарство не ведеться, правильно визначився з характером 
спірних правовідносин та нормами матеріального права, які 
підлягають застосуванню, повно та всебічно дослідив наявні 
у справі докази і дав їм належну оцінку, правильно встано-
вив обставини справи, внаслідок чого ухвалив законне й об-
ґрунтоване рішення, яке відповідає вимогам матеріального 
та процесуального права.

                                                              Адвокат Игорь Дудник

СІМЕЙНІ СПОРИ
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кОммунАлЬнЫе ДОлгИ: 
буДуТ лИ ОТбИРАТЬ ЖИлЬе у ДОлЖнИкОв?

В Украине поставщики коммунальных услуг через суды 
взыскивают с должников не только “тело” долга, но и уве-
личивают задолженность на размер инфляции и заставля-
ют оплатить сопутствующие расходы, пишут в СМИ. 

Будут ли власти, снижая под давлением тарифы, «ком-
пенсировать» это за счет взыскания жилья за коммунальные 
долги – разбирался ГолосUA.

Рыночные цены без рыночных зарплат
Так, всего за несколько дней в реестре судебных реше-

ний появился целый ряд постановлений. 9 марта 2021-го Ки-
евский районный суд Полтавы обязал должника выплатить 
долг за отопление, который он накопил с 2016 года, в размере 
51,8 тыс. грн. Кроме того, долг увеличили на 5,5 тыс. грн (по-
считали инфляцию). Также заставили оплатить 3,3 тыс. грн 
процентов (3% годовых) и 2,1 тыс. судебных расходов.

В результате вместо 51,8 тыс. грн должнику придется 
вернуть уже 62,8 тыс. грн.

До этого, 5 марта, Днепровский районный суд Киева без 
уведомления сторон удовлетворил иск “Управляющей компа-
нии по обслуживанию жилого фонда Днепровского района”. 
Житель столицы годами не оплачивал обслуживание дома и 
придомовой территории и накопил 10,7 тыс. грн долга. Ком-
пенсировать инфляцию предприятие не требовало, однако 
еще несколько тысяч гривен “прибавилось” из-за судебных 
расходов. В результате вернуть придется почти 13 тыс. грн.

В этот же день Коминтерновский районный суд Харькова 
обязал местного жителя заплатить долг с учетом индекса ин-
фляции и 3% годовых за период с 01.11.2017 по 30.09.2020 в 
размере 20156, 87 грн.

Всего в Украине в 2020 году было открыто 342,2 
тысячи производств в отношении граждан, не оплативших 
коммунальные услуги – это на 50% больше, чем в 2019 году. 
Большинство компаний, стягивающие деньги – это учрежде-
ния, которые поставляют отопление, сообщает Опендатабот.

Топ коммунальных предприятий, которым должны  украинцы:
1) КП “Харьковводоканал” (12378 долгов)
2) КП “Жилкомсервис” (11976 долгов)
3) ПОКВПТГ “Полтаваоблэнерго” (9595 долгов).

Человек признается должником по оплате коммунальных 
услуг в судебном порядке. По коммунальным долгам пред-
усмотрено упрощенное производство. Если должник не 
выполняет приговор суда – он попадает в реестр должников. 
Это стандартная процедура, которую используют любые 
взыскатели: коммунальные учреждения, банки, коллекторы.

Как ранее сообщили в Госстате, по состоянию на конец 
декабря 2020 года задолженность населения Украины за 
жилищно-коммунальные услуги достигла 73 млрд грн.

Собственное жилье
Снизить цифры в коммунальных платежках из-за 

тарифных протестов из персональных карманов власть иму-
щих кажется последним планом для них. Ведь на выборах 
заигрывание с избирателем происходит, как показывает прак-
тика, с меньшими финансовыми затратами – гречку по квар-
тирам разнести и развесить билборды. Да, здесь финансовые 
масштабы избирательных кампаний приуменьшены, но все 
равно понятно, что это не 73 миллиарда гривен и уж тем более 
не то снижение тарифов, на которые рассчитывают украинцы. 
Тем более это при том, что как показывают соцопросы, многие 
избиратели после последних президентских и парламентских 
выборов свою точку зрения не поменяли.

Когда только начинались тарифные протесты, возникал 
вопрос – почему люди просто требуют снизить тарифы, 
вместо того, чтобы снизить процент от доходов семей, 
который должен идти на коммунальные услуги. Да, тянуть 
деньги из дырявого бюджета на субсидиантов конечно не са-
мая лучшая идея. Но если уж власти так упорно настаивают 
на том, что именно рынок все должен урегулировать, а не 
они, и что вопрос тарифов зависит от рынка. Как говорится, 
откуда деньги – уже не наше дело. Только чтобы все доходы 
не шли на эту самую коммуналку.

Да, можно снизить тарифы, поднять другие показатели 
цен, и от этого «проценты от доходов» власть имущих не по-
страдают. Но есть еще другой путь – отбирать, или как пра-
вильней сказать, конфисковать имущество за долги. Хватит 
ли цинизма у власти на то, чтобы отбирать у людей послед-
нее – покажет время. Да, есть Конституция и есть законы. 
Но благодаря хорошей или злой воле в них можно вносить 
правки и вводить новые законы. И в данном вопросе смо-
треть ли на то, насколько сильно у украинских властей жела-
ние наполнить себе карманы, будет не совсем верным. Хотя и 
немаловажным, но тем не менее… От стран Запада Украина 
отстает практически по всем показателям. И как показывает 
«сотрудничество с нашими западными партнерами», это 
«отставание» только увеличивается. А вот жилье пока оста-
лось… повод задуматься.

Богаче многих американцев и европейцев
«Объем предоставляемых субсидий в 2021 году в лучшем 

случае не будут пересматривать, а в худшем – будут их сокра-
щать, если эта власть останется на своих креслах. Лишение 
собственности украинских граждан является требованием 
МВФ, как ее общая политика», – заявил экономист Всеволод 
Степанюк.

Это делается для того, чтобы за долги забрать собствен-
ность, в том числе и у граждан Украины, говорит эксперт.

→



5(130)/2021 р.травень

7

«В целом прецеденты есть, но эти дела пока рассматри-
ваются и пока еще никого не лишили жилья за долги. Тем не 
менее, по большому счету, вся политика правительства как 
раз идет в этом направлении. Поскольку оно поддерживает 
производителей и поставщиков, но не поддерживает потре-
бителей. А раз так, то ради доходов крупных собственников 
рядовые украинцы «должны» пострадать», – отметил он.

Повышение коммунальных тарифов в первую очередь 
ударяет по бюджету, ведь увеличивается сумма на субсидии. 

Во-вторых, круг их получателей до-
лжен быть максимально упрощен, за-
явил экономист Олег Пендзин.

«На сегодня много людей, по-
лучающих субсидии, не могут 
выплачивать вторую часть, кото-
рая на прямую ложиться на их пле-
чи. Здесь проблема не в стоимости 
коммунальных услуг, а в доходах 
населения. Надо бороться с причи-
нами, а не с последствиями, и пока 
не будет устранена проблема низких 
доходов украинцев, до тех пор будут 
проблемы с ростом коммунальных 
долгов. Что касается того, будут ли 
отбирать жилье из-за долгов, то есть 
норма Конституции, которая запре-
щает это делать, если это единствен-
ное место проживания семьи», – 
отметил он.

→
«Украинцы до сих пор являются богаче многих амери-

канцев и европейцев, поскольку у них есть в собственности 
жилье. У около 70% граждан США нет своего жилья, и у бо-
лее половины граждан ЕС также его нет. То есть цель МВФ 
– сделать украинцев еще беднее. По этой причине общая по-
литика, в том числе и по тарифам, направлена не на сбалан-
сирование каких-то показателей, а именно на лишение иму-
щества украинских граждан. Подобная политика уже была в 
Хорватии и Чер-
ногории. МВФ 
нужны не соб-
ственники, а ра-
ботники на их 
предприятиях», 
– отметил он.

На рассмо-
трении в ВР 
были поправки к 
закону, которые 
делают конфис-
кацию жилья за 
коммунальные 
долги невоз-
можной, за-
явил эксперт по 
энергетическим 
вопросам Генна-
дий Рябцев.

чеРнОбЫлЬцАм ПОвЫСЯТ ПенСИЮ: 
РАДА ПРИнЯлА зАкОнОПРОекТ зА ОСнОву

«Дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью, и ежемесячная компенсация семьям за потерю кормиль-
ца вследствие Чернобыльской катастрофы выплачивается полностью независимо от заработной платы, пенсии или 
иного дохода».

Законопроектом предусмотрено урегулирование вопроса обеспечения права на получение государственной пенсии, ис-
численной с пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего 
года.

Согласно этому закону, пенсии ликвидаторам 1 группы инвалидности, которые сегодня в среднем получают 12270 грн, 
будут повышены до 16080 грн.

Пенсионерам из числа участников ликвидаторов 2 группы инвалидности пенсии повысят с 10967 до 12987 грн,
Для 3 группы - с 8129 до 8917 грн.

Такое повышение будет касаться 39481 пенсионера.
Соответствующие изменения предлагается внести в Закон 

Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадав-
ших вследствие Чернобыльской катастрофы».

Проект Закона зарегистрирован под № 4555.
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 ТЕМА НОМЕРА

С 1 мая в Украине повышается цена на газ, а всех 
бытовых потребителей переведут на фиксированный го-
довой тариф. Также получателям жилищных субсидий 
придется переоформить заявку на получение компенса-
ций. При этом требования для их назначения станут бо-
лее жесткими.

Об этом пишет РБК-Украина.

ТАРИф нА гАз, 
ценА элекТРОэнеРгИИ 

И СубСИДИИ ПО-нОвОму: 
чТО И кАк менЯеТСЯ С мАЯ

ГОДОВОй ТАРИф нА ГАЗ
Согласно постановлению НКРЭКУ, все компании-поставщики с 1 мая обязаны установить базовую стоимость газа для 

населения на год (до 30 апреля 2022), без права повышать ее в течение данного периода. С начала месяца потребителей авто-
матически переведут на годовой тариф.

Газоснабжающие компании Украины обнародовали свои базовые годовые цены. По сравнению с апрелем, тариф за кубо-
метр «голубого топлива» вырос более чем на гривну.

Так, «Нафтогаз» предлагает своим клиентам газ по стоимости 7,96 грн за куб.м (в апреле - 6,86 грн/куб.м). В регионах, где 
компания является поставщиком последней надежды, установлен тариф 9,57 грн/куб.м. Самая высокая цена на газ в годовом 
тарифе у Житомирской, Черновицкой, Херсонской областных энергопоставляющих компаний - 13,50 гривны за кубометр. 
Наиболее выгодные условия у компании «Эвода Трейд» КП «Луцкводоканал» - 7,88 грн/куб.м. →
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нОВые ПРАВИлА нАЗнАченИя СУБСИДИй
Ежегодно в мае в Украине проходит переназначение субсидий. Однако Кабинет министров изменил порядок предоставле-

ния компенсации на оплату услуг ЖКХ в 2021 году.
Начиная с 1 мая и до конца сентября получателям жилищных субсидий необходимо подать новое заявление и декларацию 

о доходах в территориальное подразделение по вопросам социальной защиты населения. Это можно сделать онлайн или в 
бумажном виде по почте. Кроме того, с мая субсидии будут выплачивать только в денежной форме.

Также правительство ужесточило требования для назначения компенсаций. Субсидии могут лишить в случае:
- наличия на депозитном счете в банке суммы превышающей 25 прожиточных минимумов доходов;
- приобретения автомобиля, с даты выпуска которого прошло менее 5 лет;
- приобретения имущества, товаров, услуг, ценных бумаг, виртуальных активов на сумму свыше 50 тысяч гривен;
- единовременной покупки иностранной валюты в эквиваленте от 50 тысяч гривен.

→ Стоит отметить, что после перевода на годовой тариф порядок оплаты не изменится - ежемесячно до 25 числа.
Также у потребителей сохраняется возможность сменить поставщика, выбрав более выгодные условия. Помимо фик-

сированного тарифа на 12 месяцев газоснабжающие компании будут предлагать своим клиентам тарифы на месяц с ценой, 
которая может отличаться от базовой годовой.

ПОВышенИя Цены нА элекТРОэнеРГИю ПОкА не ПлАнИРУеТСя
С января в Украине действует фиксированный тариф на электричество для населения. Тогда правительство установило 

единую стоимость 1,68 грн/кВт*ч до 1 мая.
Во время заседания Кабмина 28 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что механизм действия социальных 

обязанностей продолжается, и цена электроэнергии для бытовых потребителей останется неизменной до 30 июня на уровне 
1 гривна 68 копеек за кВт.
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ПОвАЖнІ ПРИчИнИ ПРОПуСку 
СТРОку ДлЯ ПРИЙнЯТТЯ СПАДЩИнИ 

– РОз’ЯСненнЯ веРХОвнОгО СуДу  Необізнаність спадкоємця 
про наявність заповіту є поваж-
ною причиною пропуску строку 
для прийняття спадщини.

Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судо-
вої палати Касаційного цивільного суду розглянув справу 
№591/1271/18 та встановив, що необізнаність спадкоєм-
ця про наявність заповіту є поважною причиною пропус-
ку строку для прийняття спадщини.

Обставини справи
З матеріалів справи відомо, що позивач звернувся до суду 

до відповідача з позовом, в якому просив визначити йому до-
датковий строк для прийняття спадщини.

Позов мотивовано тим, що після померлої залишилось 
спадкове майно, яке складається з кватири. Позивач є спад-
коємцем за заповітом, який посвідчений приватним нотаріу-
сом Сумського міського нотаріального округу.

З метою отримання спадщини позивач звернувся до Пер-
шої Сумської державної нотаріальної контори, однак, йому 
було відмовлено у зв’язку з пропуском строку для прийняття 
спадщини. Проте строк для прийняття спадщини пропуще-
но з поважних причин, оскільки спадкодавець не є близьким 
родичем позивача, проживали вони окремо та йому не було 
відомо про її смерть та про наявність заповіту.

Крім того, нотаріусом не виконано дії, передбачені стат-
тею 63 ЗУ «Про нотаріат», що свідчить про неналежне спри-
яння для здійснення особистого розпорядження спадкодавця.

Рішенням суду першої інстанції, залишеним без змін по-
становою апеляційного суду, позов задоволено. Рішення суду 
першої інстанції та постанова апеляційного суду мотивовані 
тим, що причина пропуску строку для прийняття спадщини 
позивачем є поважною, оскільки позивач не був обізнаний 
про наявність заповіту, складеного на його користь, та не мав 
можливості у встановлений термін звернутися до нотаріуса.

Висновок Верховного Суду
Судді ВС підкреслили, що необізнаність спадкоємця про на-

явність заповіту є поважною причиною пропуску строку для при-
йняття спадщини. У вирішенні питання про поважність причин 
пропуску строку для прийняття спадщини потрібно враховувати 
свободу заповіту як фундаментальний принцип спадкового права.

Про свободу заповіту як фундаментальний принцип спадко-
вого права та поважність причин пропуску строку для подання 
заяви про прийняття спадщини у випадку доведеності факту 
необізнаності спадкоємця про існування заповіту вказано та-
кож у постановах Верховного Суду від від 25 березня 2020 року 
у справі № 642/2539/18-ц, від 26 червня 2019 року у справі № 
565/1145/17, від 28 жовтня 2019 року у справі № 761/42165/17,  
від 6 червня 2018 року у справі № 315/765/14-ц, що свідчить 
про сталість судової практики у спірних правовідносинах.

Відповідно до положень статті 63 Закону України «Про 
нотаріат» в редакції, яка діяла на момент відкриття спадщи-
ни, нотаріус, який одержав від спадкоємців повідомлення про 
відкриття спадщини, зобов`язаний повідомити про це тих 
спадкоємців, місце проживання або роботи яких йому відоме. 
Нотаріус може також зробити виклик спадкоємців шляхом пу-
блічного оголошення або повідомлення про це у пресі.

ВС зауважив: згідно з пунктами 2.2 та 3.2 глави 10 розді-
лу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами Украї-
ни, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 
22 лютого 2012 року № 296/5, в редакції, чинній на момент 
відкриття спадщини, при заведенні спадкової справи нотарі-
ус за даними Спадкового реєстру перевіряє наявність заведе-
ної спадкової справи, спадкового договору, заповіту. Щоб не 
допустити пропуску шестимісячного строку для прийняття 
спадщини, нотаріус роз`яснює спадкоємцям право подачі за-
яви про прийняття спадщини чи про відмову від її прийняття.

→

ВАРТО ЗНАТИ
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На підставі належної оцінки зібраних у справі доказів суд 
першої інстанції, з яким погодився апеляційний суд, дав на-
лежну оцінку обставинам, на які посилався позивач на під-
твердження поважності причин пропуску строку для при-
йняття спадщини, та дійшов обґрунтованого висновку про 
наявність у нього об’єктивних труднощів для своєчасного 
прийняття спадщини за заповітом після смерті особи, оскіль-
ки, як встановлено судом, він не є родичем спадкодавця, не 
проживав з останньою, про існування заповіту дізнався лише 
на початку 2018 року, тобто вже після спливу шестимісячно-
го строку, встановленого для подання заяви про прийняття 
спадщини, що підтвердила допитана під час розгляду справи 
у якості свідка, яка знайшла заповіт у речах померлої, та осо-
бисто у 2018 році передала його позивачу.

Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволен-
ня, а рішення суду першої та апеляційної інстанції – без змін.

                      За матеріалами «Судово-юридична газета»

→ Необхідність нотаріусом вчинити дії для повідомлення 
спадкоємця про відкриття спадщини, здійснити виклик спад-
коємця за заповітом, у тому числі шляхом публічного оголо-
шення або повідомлення про це у пресі відповідає правовому 
висновку Верховного Суду України, викладеному у постано-
ві від 6 вересня 2017 року у справі № 6-496цс17.

ВС підкреслив, вирішуючи даний спір, суд першої інстан-
ції, з яким погодився апеляційний суд, з урахуванням вказаних 
норм матеріального права, правильно встановив фактичні об-
ставини справи, які мають суттєве значення для її вирішення, 
дійшов обґрунтованого висновку, що позовні вимоги підляга-
ють задоволенню, оскільки позивач довів наявність перешкод, 
які впливали на своєчасність подання заяви до нотаріальної 
контори щодо прийняття спадщини за заповітом.

Судами установлено, що у спадковій справі, заведеної до 
майна  померлої, була наявні інформація про заповіт останньої на 
користь позивача, проте нотаріус не виконала вимог статті 63 ЗУ 
«Про нотаріат» та не вчиняла дії для повідомлення позивача про 
відкриття спадщини, не здійснила його виклик як спадкоємця за 
заповітом, у тому числі шляхом публічного оголошення або по-
відомлення про це у пресі, що свідчить про неналежне сприяння 
для здійснення особистого розпорядження спадкодавця.

Украинцев хотят обязать содержать пожилых родителей 
- в Раде показали законопроект

 Что изменится?

Совершеннолетние украинцы будут обязаны ухаживать 
за пожилыми родителями. Соответствующий законопроект 
разработали представители Министерства социальной по-
литики. Документ уже опубликовали для общественных об-
суждений. Стало известно, какие изменения предлагают в 
правительстве.

Если сейчас уход и обеспечение своих родителей – это, 
скорее, мораль, то в правительстве хотят внедрить это в зако-
нодательство. Дело в том, что часто пожилые люди нуждают-
ся в определенном уходе. Дети, у которых на это нет време-
ни или желания, отправляют их в специальные учреждения, 
которые финансирует государство. Теперь же граждане бу-
дут компенсировать в государственный бюджет эти расходы. 
Речь идет и о содержании, и об удоде, и о погребении.

Важно подчеркнуть, что в том случае, если гражданин 
не обеспечивает своих пожилых родителей, то его могут на-
казать. Так, если не компенсировать средства на уход и со-
держания пожилого родственникам, ваше имя могут просто 
убрать из завещания.

Усилят и требования к опекунам:

- Опекуны должны и содержать материально, и ухажи-
вать за пожилым человеком (сейчас можно выбрать только 
один вариант);

- Государство или органы опеки смогут получить право 
на то, чтобы числится в завещании подопечного;

- В договоре об опеке обязательно должны быть указаны 
конкретные суммы;

- Опекун может получить имущество по завещанию 
только тогда, когда он уже возместил государству день-
ги за уход и содержание подопечного (если речь идет о 
специализированных учреждениях).

Также добавится новое требование по имуществу. Напри-
мер, если сейчас нужно получать разрешение от органов опе-
ки только на продажу или обмен квартиры подопечного, то в 
дальнейшем нужно будет разрешение и на сдачу в аренду. 

Такими изменениями в правительстве надеются повысить 
уровень социальной защиты пожилых людей в стране.

                                                                              
                                                                              Стена

укРАИнцев ХОТЯТ ОбЯзАТЬ ОбеСПечИвАТЬ 
ПОЖИлЫХ РОДИТелеЙ
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Про порядок отримання тимчасової державної до-
помоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати алі-
ментів розповідає фахівець Івано-Франківського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допо-
моги Роксолана Пронич.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про охорону дитин-
ства» кожна дитина має право на рівень життя, достатній 
для її фізичного, інтелектуального, морального, культурно-
го, духовного і соціального розвитку. Конституцією України 
передбачено, що батьки зобов’язані утримувати своїх непо-
внолітніх дітей та непрацездатних повнолітніх дітей, які по-
требують матеріальної допомоги. При цьому, незалежно від 
того чи перебувають вони у шлюбі чи ні.

Конвенцією про права дитини передбачено, батьки або 
інші особи, які виховують дитину, несуть основну відпові-
дальність за забезпечення в межах своїх здібностей і фінан-
сових можливостей умов життя, необхідних для розвитку ди-
тини. Держави-учасниці вживають необхідних заходів щодо 
надання допомоги батькам та іншим особам, які виховують 
дітей, у здійсненні цього права і у випадку необхідності на-
дають матеріальну допомогу.

Відповідно до Постанови КМУ від 22.02.2006 № 189, 
якою затверджено «Порядок призначення та виплати тимча-
сової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від 
сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину 
або місце проживання їх невідоме», тимчасова допомога від 
держави призначається дітям віком до 18 років у наступних 
випадках, коли:

- відомості про одного з батьків (платника аліментів), які 
внесено до Єдиного реєстру боржників у зв’язку з неспла-
тою ним аліментів;

- стосовно одного з батьків здійснюється кримінальне 
провадження або він перебуває на примусовому лікуванні, 
у місцях позбавлення волі, якого визнано в установленому 
порядку недієздатним, а також перебуває на строковій вій-
ськовій службі;

- місце проживання (перебування) одного з батьків не 
встановлено.

Тимчасова допомога призначається та виплачується управ-
лінням праці та соціального захисту населення за місцем про-
живання (перебування) одного з батьків, який утримує дитину. 
У разі зміни місця проживання (перебування) одержувача ви-
плата тимчасової державної допомоги продовжується органом 
праці та соціального захисту населення за новим місцем про-
живання (перебування) з місяця звернення одержувача.

Постановою також передбачено перелік документів, які 
необхідно подати для призначення допомоги. Зокрема це:

- заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
- копія свідоцтва про народження дитини;
  - декларація про доходи та майновий стан осіб, що звер-

нулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги (запо-
внюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї).

Залежно від підстав, на яких призначається тимчасова 
допомога, додатково подаються такі документи:

- рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного 
з батьків аліментів на дитину; довідка державної виконавчої 
служби, що підтверджує факт несплати аліментів одним з бать-
ків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення;

- довідка відповідної установи про здійснення стосовно 
одного з батьків кримінального провадження або про його 
перебування на примусовому лікуванні, у місцях позбавлен-
ня волі, визнання його в установленому порядку недієздат-
ним, а також перебування на строковій військовій службі;

- повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце про-
живання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено.

Рішення про призначення або відмову в призначенні тим-
часової допомоги приймається органом соціального захисту 
населення протягом 10 календарних днів після надходження 
усіх необхідних документів.

Тимчасова допомога призначається кожні шість місяців 
починаючи з місяця, в якому подано заяву з усіма необхідни-
ми документами.

Розраховується розмір тимчасової допомоги  як різниця 
між 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відпо-
відного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в 
розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Звертаємо увагу про те, що на період карантину, встанов-
леного постановою Кабінету Міністрів України від 11 берез-
ня 2020 р. № 211 строк виплати тимчасової державної допо-
моги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не 
мають можливості утримувати дитину або місце проживання 
їх невідоме, яку було призначено раніше, продовжується на 
період карантину та на один місяць після дати його відміни і 
державна соціальна допомога виплачується за повний місяць 
без звернення особи до структурних підрозділів з питань со-
ціального захисту населення (підпункт 1 пункту 1 Постано-
ви Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2020 року № 264 
«Деякі питання надання державної соціальної допомоги»).

ПРИзнАченнЯ ТА вИПлАТА ТИмчАСОвОЇ 
ДеРЖАвнОЇ ДОПОмОгИ ДІТЯм, 

бАТЬкИ ЯкИХ уХИлЯЮТЬСЯ вІД СПлАТИ 
АлІменТІв
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Також цим законом передбачено чіткий перелік дозволе-
них способів взаємодії з боржником, а саме:

- безпосередньої взаємодії (телефонні та відеопереговори, 
особисті зустрічі). Проведення особистих зустрічей можливе 
виключно з 9 до 19 години, за умови що особа, з якою здійсню-
ється взаємодія, не заперечує проти проведення з нею зустрічі 
та попередньо надала згоду на особисту зустріч під час теле-
фонної розмови або окрему письмову згоду на це. Місце і час 
зустрічі підлягають обов’язковому попередньому узгодженню;

- надсилання текстових, голосових та інших повідомлень 
через засоби телекомунікації, у тому числі без залучення 
працівника кредитодавця, нового кредитора або колектор-
ської компанії, шляхом використання програмного забезпе-
чення або технологій;

- надсилання поштових відправлень із позначкою “Вру-
чити особисто” за місцем проживання чи перебування або за 
місцем роботи фізичної особи.

Законом заборонена неетична поведінка, яка може прояв-
лятися у діях, що зазіхають на особисту гідність, права, сво-
боди, власність споживача; введенні в оману щодо наслідків 
невиконання зобов’язання; шантажі; погрозах, телефонних 
дзвінках та зустрічах після 20-ї та до 9-ї години ранку у ви-
хідні, святкові й неробочі дні; вимозі від близьких осіб спо-
живача щодо взяття зобов’язання.

Заборонено також збирати та обробляти персональну ін-
формацію про графік роботи, місця відпочинку, інформацію 
з соціальних мереж, особисті фотографії тощо.

Якщо колекторської компанії порушують такі вимоги тоді 
до кредитодавців або даної колекторської компанії можуть 
бути застосовані такі заходи впливу:

- письмове застереження;
- накладення штрафу;
- тимчасова заборона на здійснення врегулювання про-

строченої заборгованості;
- виключення відомостей про колекторську компанію з 

Реєстру колекторських компаній;
- тимчасове зупинення або відкликання ліцензії кредитодавця.

У випадку порушення кредитодавцем чи колекторською 
компанією законних вимог, потрібно звернутися до Націо-
нального банку України для притягнення винних до відпо-
відальності.

Турбують колектори? 
Телефонують у вихідні та щовечора? 

До 12 квітня робота таких фірм жодним чином не ре-
гулювалась. 12 квітня 2021 року Президент України під-
писав Закон України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо захисту споживачів при врегулюванні про-
строченої заборгованості», який регулюватиме роботу 
колекторських компаній та допоможе захистити права 
споживачів кредитних послуг.

Нормами цього закону чітко передбачено перелік випад-
ків коли банки (кредитодавці) зможуть вдаватись до послуг 
колекторських компаній, а саме:

- колекторська компанія є юридичною особою, яка у пе-
редбаченому Законом випадку отримала ліцензію на надання 
коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, 
та/або послуги з факторингу;

- колекторська компанія включена до Реєстру колектор-
ських компаній, який адмініструється Національним банком 
України;

- між колекторською компанією та кредитодавцем укла-
дено договір про здійснення врегулювання простроченої за-
боргованості;

- кредитодавець повідомив Національний банк України 
про укладення договору з колекторською компанією;

- кредитодавець розмістив на власному вебсайті чи/або у 
програмному застосунку, що використовуються для надання 
ним послуг, а також у місцях надання фінансових послуг спо-
живачам інформацію про колекторські компанії, які діють у 
його інтересах при врегулюванні простроченої заборгованості.

- кредитодавець протягом 10 днів після залучення колек-
торської компанії повідомив споживача про це та надав ін-
формацію про таку компанію.

Даний нормативно-правовий акт врегульовує не тільки 
професійну , але й етичну сторону роботи колекторських 
компаній.

Отже під час першого дзвінка до боржника, колектор 
зобов’язаний повідомити наступну інформацію: повне на-
йменування кредитора, особисте ім’я, прізвище та по бать-
кові, повне найменування компанії, яку представляє, правову 
підставу взаємодії та розмір простроченої заборгованості.

зАХИСТ ПРАв СПОЖИвАчІв кРеДИТнИХ 
ПОСлуг ТА ІнШИХ ОСІб вІД незАкОннИХ 

ДІЙ фІнАнСОвИХ ТА кОлекТОРСЬкИХ 
кОмПАнІЙ
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Питання:
З Польщі в Україну заїхав на авто з польською реєстраці-

єю в режимі тимчасового ввезення. Авто оформлене на мене. 
Пізніше авто було викрадене і розбите. Після рішення суду 
винуватець отримує термін ув`язнення. Митниця відмовля-
ється переводити розбите авто в режим відмови на користь 
держави. Знайшов фірму, яка погодилась утилізувати авто, 
але митники без розмитнення не дають дозволу.

Що робити не знаю. Розмитнювати металобрухт, вивози-
ти цей брухт до Польщі або 170 000 грн штрафу? У ст. 175 
МК України вказана процедура, але що означає «Умовне 
звільнення від оподаткування митними платежами»? Авто й 
досі стоїть на штрафмайданчику, ще й за це виставить МВС 
свої вимоги. А я вже другий рік не можу зняти авто з реєстра-
ції і плачу страховку.

Відповідь:
В вашій ситуації можна спробувати скористатись про-

цедурою, визначеною ст. 175 МК (Митний режим знищення 
або руйнування). 

Митний режим знищення або руйнування - це митний ре-
жим, відповідно до якого іноземні товари під митним контр-
олем знищуються або приводяться у стан, який виключає 
можливість їх використання, з умовним повним звільненням 
від оподаткування митними платежами, установленими на 
імпорт цих товарів, та без застосування заходів нетарифного 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Під умовним повним звільненням від оподаткування ро-
зуміється повне звільнення від митних платежів декларанта 
за умови знищення ТЗ спеціалізованою установою.

Для поміщення в режим визначний ст. 175 МК вам не-
обхідно укласти договір зі спеціалізованою установою про 
знищення ТЗ та подати його разом із заявою про переведен-
ня товар в митний режим знищення. Вказана заява розгля-
дається протягом трьох робочих днів та митний орган ви-
носить рішення про переміщення товару в режим знищення 
та надання дозволу на знищення або руйнування. У випадку 
відмови в переведенні у вказаний митний режим та наданні 
дозволу на знищення митний орган зобовязаний письмово 
обгрунтувати відмову з посиланням на правові підстави при-
йняття такого рішення. 

У випадку прийняття рішення про відмову, ви маєте пра-
во протягом 6 місяців її оскаржити в судовому порядку (ад-
мін порядок не розглядаю та як на практиці не приносить 
позитивного результату на відміну від судовго порядку) від-
повідно скасувати таке рішення та зобов`язати повторно роз-
глянути заяву (звичайно за умови відсутності належного об-
грунтування відмови в наданні дозволу). 

Аналогічна процедура оскарження можлива і у випадку 
відмови в переведенні товару в режим відмови на користь 
держави.

Тобто я раджу поки не спішити вивозити брухт до Поль-
щі або розмитнювати, а спробувати за допомогою судового 
процесу змусити митників змінити митний режим на режим 
знищення або руйнування або на режим відмови на користь 
держави, і лише тодій йти на крайні дії.

 
                                                  Адвокат Игорь Дайнеко

уТИлІзАцІЯ неРОзмИТненОЇ ЄвРОблЯХИ 
(ПІСлЯ ТОгО, Як АвТО булО вИкРАДене І РОзбИТе)
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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

◘ ЗАХИСТ ПОСТРАЖДАлИХ У ДТП ТА ВІДшкОДУВАння ЗБИТкІВ
    (Захист прав осіб, постраждалих у ДТП та відшкодування завданих їм збитків);
◘ ЩОДО неБеЗПекИ ОнлАйн кРеДИТІВ
    (В чому небезпека онлайн кредитів, на що звернути увагу і що робити у неприємній ситуації);
◘ неДОБРОСОВІСнІСТЬ ПРИ ВИГОТОВленнІ ПРОекТУ ЗеМлеВІДВеДення
   (Дозвіл на розробку проекту землеустрою однієї ділянки двом окремим громадянам)
            

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 кримінальних провадженнях; оскарження дій 
та/чи бездіяльності посадових осіб; 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, ГО, ЗМІ та політичних 
партій; майнові спори; інша правова допомога та консультації.

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

Увага! Попередня консультація по телефону БЕЗКОШТОВНА!

ПОСЛУГИ АДВОКАТА ТА ЮРИДИЧНІ 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
  Історії з адвокатської практики
Олексій Шамов, адвокат, учасник Програми «Адвокат Майбутнього»
«Стандарти поведінки у професійній адвокатській спільноті мають бути дотримані на-

віть у тому випадку, коли здається, що, відступивши від цих стандартів, можеш змінити 
світ на краще. Наводжу випадок з власної практики.

Я представляв інтереси фермера, який потребував захисту прав на землю проти посягань 
іншого, більш потужного аграрного підприємства. Суди тривали протягом майже 2-х років. 
Кожна сторона мала можливість змінювати стратегію, застосовувати нові тактичні прийоми 
та поповнювати доказову базу. Зрештою, у двобої настав клінч – і ми уклали мирову угоду.

Після завершення справи керівництво колишнього опонента звернулося до мене з про-
ханням представити їхні інтереси в іншому спорі. Фактично вони мали намір відібрати 
земельний масив в іншого фермера. Оцінюючи можливість прийняття доручення, я мав 
доступ до внутрішніх документів замовника. Дійшовши суб’єктивного висновку, що на-
мір останнього розпочати судовий процес проти іншого фермера є недобросовісним, а 

ймовірність досягнення бажаного результату – сумнівною, я відмовився від прийняття цього доручення. Згодом я дізнався, 
що це аграрне підприємство все-таки вчинило щодо згаданого фермера низку дій, внаслідок чого суперечка дійшла до суду.

Саме тут виникла ситуація, що є ілюстрацією до однієї зі статей Правил адвокатської етики. Жертва нападу абсолютно 
випадково звернулася до мене за захистом від дій вищевказаного аграрного підприємства. Знання внутрішньої ситуації під-
приємства-нападника з його слабкими місцями в обраній стратегії дозволяла мені не лише захистити права фермера, але й 
створити для нападника вкрай невигідну ситуацію зі значними матеріальними та репутаційними втратами.

Однак я не міг прийняти доручення на захист фермера. Згідно зі ст. 20 ПАЕ, адвокат не має права прийняти доручення, 
якщо конфлікт інтересів пов’язаний з тим, що адвокат отримав від іншого клієнта конфіденційну інформацію, що охоплюється 
предметом адвокатської таємниці або захищається законодавством в нший спосіб, яка має перспективу бути використаною у 
процесі надання правової допомоги новому клієнту. Відповідно до ст. 22 ПАЕ, у разі відмови від прийняття доручення адвокат 
зобов’язаний зберігати конфіденційність інформації, яку отримав від клієнта або іншої особи, яка звернулася в інтересах клієнта 
з пропозицією укласти договір. Отримані в цьому процесі відомості складають окремий предмет адвокатської таємниці.

Адвокат не має права прийняти доручення, якщо конфлікт інтересів пов’язаний з тим, що адвокат отримав від іншого клієнта 
конфіденційну інформацію. Усвідомлюючи потребу особи в якісному юридичному захисті, єдине, що я міг собі дозволити в цій 
ситуації, це порадити йому звернутися до відомих мені адвокатів, у порядності та професіоналізмі яких не було сумніву.

Сподіваюся, цей випадок буде корисним для колег-адвокатів та всіх, хто має намір приєднатися до адвокатської спільноти».


