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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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Координаційний центр з на-
дання правової допомоги надав 
роз’яснення, щосезонними слід вва-
жати працівників, які приймаються 
на сезонні роботи, тобто на роботи, 
які в силу природних і кліматичних 
умов виконуються не цілий рік, а протягом певного періо-
ду (сезону), що не перевищує шести місяців, та які включе-
ні в перелік сезонних робіт, наведених в Списку сезонних 
робіт і сезонних галузей (затверджено постановою КМУ від 
28.03.1997р. №278 - далі – «Список»).

Список є вичерпним, тому з працівником може бути укла-
дений трудовий договір на виконання сезонної роботи, якщо 
така робота відповідає наступним вимогам:

– не може виконуватися протягом усього року в результа-
ті природних та кліматичних умов і тому виконується лише 
протягом певного періоду, що не перевищує 6 місяців;

– є у Списку.
У Списку не зазначаються конкретні професії, посади се-

зонних працівників і не деталізовано сезонні роботи. У зв’язку 
з цим перелік таких професій, посад та конкретних видів се-
зонних робіт, а також тривалість, дату початку та закінчення 
таких робіт рекомендується підприємствам встановлювати в 
колективному договорі або іншому локальному документі.

Укладення трудових договорів з сезонними працівниками
Трудові договори із сезонними працівниками є строковими 

трудовими договорами, оскільки такі договори укладаються:
– на період виконання певної роботи (п.3 ч.1 ст.23 КЗпП);
– на визначений термін, що встановлюється за згодою 

сторін (п.2 ч.1 ст23 КЗпП).

Трудовий договір під час прийняття на сезонні роботи 
може бути укладено на строк, який не перевищує тривалості 
сезону і є не більшим шести місяців, для виконання тимча-
сових робіт – не більше двох місяців, а для заміщення тим-
часово відсутнього працівника – не більше чотирьох місяців.

Прийняття працівників на роботу за строковим трудовим 
договором відповідно до ч.2 ст.23 КЗпП можливе лише у тих 
випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановле-
ні на невизначений строк з урахуванням:

– характеру роботи або умов її виконання;
– інтересів працівника;
– в інших випадках, передбачених законодавчими актами.

Якщо не дотримано хоча б одну із зазначених вище умов, 
укладання строкового трудового договору є незаконним.

При оформленні трудових відносин із сезонним праців-
ником роботодавець повинен попередити його про сезонний 
характер роботи, про що має бути зазначено в заяві працівника 
про прийняття на роботу та в наказі (розпорядженні) про при-
йняття на роботу. Порушення цієї вимоги означає, що із пра-
цівником укладено трудовий договір на невизначений строк.

Встановлення випробування при прийнятті сезонного 
працівника є порушенням трудового законодавства.

Оплата праці та лікарняні сезонних працівників
Всі наймані працівники, які підписали письмовий трудо-

вий договір (контракт) і виконували сезонну роботу один день 
і більше, включаються в облікову кількість штатних працівни-
ків. Таким чином, посади сезонних працівників мають бути в 
штатному розписі, де за потреби зазначається, що такі посади 
вводяться на певні періоди. На тимчасових та сезонних пра-
цівників поширюються форми та системи оплати праці, нор-
ми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, 
умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, 
винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гаран-
тійних виплат, що діють на підприємстві. Тобто оплата праці 
за виконану працівником місячну, а також погодинну норму 
праці (обсяг робіт) має провадитись не нижче мінімальної за-
робітної плати (ст.95 КЗпП). Сезонні працівники мають право 
на оплату часу відпусток, тимчасової непрацездатності, також 
їм надаються гарантії та компенсації у зв’язку зі службовими 
відрядженнями, передбачені ст.121 КЗпП.

Сезонні працівники, які працюють на умовах трудового 
договору, підлягають загальнообов’язковому державному 
соціальному страхуванню та є застрахованими особами. У 
разі настання тимчасової непрацездатності, сезонні праців-
ники нарівні з іншими працівниками підприємства мають 
право на оплату листка непрацездатності.

Існують певні особливості в наданні і розрахунку випла-
ти допомоги з тимчасової непрацездатності застрахованим 
особам, які працюють на сезонних роботах, зокрема: в разі 
захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випад-
ком на виробництві, допомога надається не більш як за 75 
календарних днів протягом календарного року (ч.2 ст.22 За-
кону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування»); у разі трудового каліцтва чи професійного за-
хворювання – виплачується на загальних підставах.

Звільнення сезонного працівника
У зв’язку із закінченням роботи (сезону), а отже, строку 

трудового договору сезонний працівник підлягає звільнен-
ню відповідно до п.2 ч.1 ст.36 КЗпП. Для цього не потрібно 
його заяви на звільнення та попередження роботодавця про 
наступне звільнення працівника з означеної підстави. Згода 
профспілкового комітету не потрібна.

Сезонний трудовий договір може бути розірваним до за-
кінчення строку на вимогу працівника в разі його хвороби або 
інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за догово-
ром, порушення власником або уповноваженим ним органом 
законодавства про працю, колективного або трудового договору 
та у випадках, передбачених ч.1 ст.38 КЗпП. В разі достроково-
го розірвання цього договору з ініціативи працівника він пови-
нен попередити про це роботодавця в письмовій формі за 3 дні.

Також строковий трудовий договір до закінчення строку 
його чинності може бути розірваний власником або уповнова-
женим ним органом у передбачених законодавством порядку.

Якщо після закінчення строку трудового договору (в тому 
числі сезонного) трудові відносини фактично тривають і жод-
на зі сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору 
вважається продовженою на невизначений строк. Отже, робо-
тодавцям не слід забувати вчасно звільняти сезонних праців-
ників, інакше вони набудуть статусу постійних працівників.

ПРО ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ 
СЕЗОННИХ ПРАцІВНИКІВ
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 НОВИНИ                                   

В Україні хочуть прив’язати єдиний прожитковий міні-
мум у процентному співідношенні до середньої заробітної 
плати в країні. Відповідний законопроект №3515 пройшов 
перше читання у Верховній раді. Згідно із цим проєктом 
закону, змінюється саме визначення прожиткового міні-
муму. Вважатиметься, що це – прийнятний рівень витрат, 
що дає змогу підтримувати достатній рівень життя україн-
ця, властивий суспільству. Розмір прожиткового мінімуму 
визначатиметься у розрахунку на одну особу. Процентне 
співвідношення встановлюватимуть до середньомісячної 
зарплатні за рік, який передує року формування держко-
шторису на наступний рік, зважаючи на прогнозний рі-
вень інфляції поточного року. Пропонується встановити 
таке процентне співвідношення: 40 відсотків у 2021 році 
зі щорічним зростанням на один відсоток до 2032 року 
Окрім того, у разі, якщо фактичний розмір прожиткового 
мінімуму упродовж трьох місяців перевищуватиме на 10% 
обсяг затвердженого прожиткового мінімуму, уряд мусити-
ме підвищити розмір прожиткового мінімуму. Також про-
понується внести вартість послуг інтернету і мобільного 
зв’язку в прожитковий мінімум, як базову потребу людини.

Верховна Рада схвалила за основу і в першому читан-
ні законопроєкт №4147, згідно з яким в Україні з’явиться 
реєстр професій. Відповідне рішення підтримало 256 де-
путатів. Згідно з законом створюється і вводиться в дію 
Реєстр професій і кваліфікацій. Також закон дає визначен-
ня термінам повної та часткової професійної кваліфікації; 
встановлює пріоритетність професійних стандартів над 
кваліфікаційними характеристиками; унормовує окре-
мі питання розроблення, затвердження та введення у дію 
професійних стандартів. Згідно з проєктом, при укладен-
ні трудового договору до уваги береться професія, повна 
або часткова професійна кваліфікація, якою володіє осо-
ба. За бажанням сторін вимоги до робіт, кваліфікації або 
виконання дорученої роботи без пред’явлення вимог до 
кваліфікації можуть встановлювати в трудовому договорі.

Верховна Рада ухвалила Закон «Про обмеження обігу плас-
тикових пакетів на території України» (проект №2051-1), 
спрямований на зменшення обсягу використання такої тари. 
Під повну заборону потраплять не всі, а лише надтонкі, 
тонкі та оксорозкладні пакети. Але є виняток: перші можна 
буде використовувати для пакування свіжої риби, м’яса та 
продуктів із них, сипучих продуктів, льоду. Тобто, магазин 
може фасувати в них цукор чи борошно, але у торговому 
залі безкоштовних пакетів уже не буде. Теоретично продав-
ці можуть замінити традиційні «майки» на біорозкладні, але 
ціна на них починається від 2 грн. за штуку. І ця ціна тільки 
зросте, бо за новим законом на кожному має бути нанесений 
відповідний напис. Мінімальний штраф за використання 
забороненої тари — 500 неоподатковуваних мінімуми (8500 
грн.), за безоплатне розповсюдження інших пакетів — від 
100 н.м.д.г. (1700 грн.). Закон почне діяти через півроку, а 
жорстка заборона — через 9 місяців після оприлюднення.

У Верховній Раді мають розглянути законопроект під но-
мером 4669 про надання грошової допомоги для еконо-
мічної реінтеграції українських заробітчан. Йдеться про 
людей, які багато років тому обрали орієнтир, але зараз 
хочуть повернутися додому, відкрити тут бізнес та зали-
шатися на батьківщині. Зазначається, що цей документ 
має стимулювати громадян, що зараз знаходяться в ін-
ших країнах у ролі заробітчан, повертатися на батьків-
щину. Держава надаватиме грошову допомогу у розмірі 
не більше ніж 150 тис. грн. Загалом же ж на цей проект 
виділять трохи менше ніж 110 мільйонів гривень на рік.

На підвищення виплат можуть розраховувати лише ті, хто з 
моменту призначення пенсії продовжував виходити на ро-
боту більше двох років. Таких українців наразі налічують 
близько 700 тисяч. Розмір надбавок залежить від страхово-
го стажу. Перерахунок буде відбуватися автоматично, тому 
йти за надбавкою до Пенсійного фонду не потрібно. На-
гадаємо, Міністерство соціальної політики, Міністерство 
фінансів, комітет Верховної Ради з питань соцполітики і 
Офіс президента досягли згоди по всіх ключових пунктах 
щодо запровадження накопичувальної пенсійної системи.

ПРОжИТКОВИЙ МІНІМУМ ПРИВ’ЯжУТЬ 
ДО СЕРЕДНЬОЇ ЗАРПЛАТИ

З ЧЕРВНЯ В УКРАЇНІ ПЕРЕРАХУЮТЬ ПЕНСІЇ 
ОКРЕМИМ КАТЕГОРІЯМ ГРОМАДЯН

РАДА ПРИЙНЯЛА ЗАКОН ПРО СТВОРЕННЯ 
РЕЄСТРУ ВСІХ ПРОФЕСІЙ 

ВЕРХОВНА РАДА ЗАБОРОНИЛА 
ПЛАСТИКОВІ ПАКЕТИ

ЗАРОБІТЧАНИ ЗМОжУТЬ ОТРИМАТИ 
ФІНАНСОВУ ДОПОМОГУ

В Україні змінено процедуру банкрутства під час карантинних 
обмежень, запроваджених внаслідок пандемії Covid-19. Від-
повідний законопроект ухвалила Рада. Проект закону перед-
бачає внесення змін до низки законодавчих актів, що регулю-
ють окремі процедури банкрутства. Так на період карантину 
збори кредиторів можуть проводитися у режимі відеозв’язку. 
Для підтвердження особи необхідно буде надати документи 
та засвідчити електронний підпис. Також збори кредиторів 
можуть відбутися шляхом опитування. Законопроект №4409 
встановлює чіткі терміни для погашення вимог кредиторів 
та усунення можливості зловживань з боку арбітражного 
керуючого. Відповідно до документа, суд може продовжи-
ти терміни проведення засідання за власною ініціативою, за 
клопотанням комітету кредиторів, арбітражного керуючого 
або ж кредитора. Також документ врегульовує питання по-
водження з майном банкрута після закриття провадження.

УХВАЛЕНО ЗАКОН ЩОДО ЗМІНИ ПРОцЕДУРИ 
БАНКРУТСТВА НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ
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ЩОДО НЕБЕЗПЕКИ 
ОНЛАЙН КРЕДИТІВ
В чому полягає небезпека онлайн кредитів, на що 

варто звернути увагу і що робити, якщо Ви потрапили у 
неприємну ситуацію

 

Останнім часом онлайн кредити стали шалено популяр-
ними, враховуючи дуже просту процедуру їх оформлення. 
Однак, ці послуги містять в собі досить серйозні ризики і 
небезпеки, оскільки:

• зазвичай на сайті не зазначено повні умови кредитного 
договору, або зазначено їх дуже завуальовано;

• насправді річні проценти за користування кредитними 
коштами становлять 300, 500 або й 700% в рік! Тобто, ваша 
неповернута кредитна 1000 грн через рік може перетвори-
тися у дуже серйозну суму;

• натискаючи клавішу «погоджуюся» або «ознайомлений 
з умовами», направляючи смс з електронним підписом та 
вчиняючи інші дії Ви з усіма умовами кредиту погоджуєтеся;

• в результаті, у разі судового спору в таких випадках 
суди здебільшого стають на сторону фінансової установи, а 
не позичальника;

• заборгованості за такими кредитами часто передаються 
колекторським компаніям, які не завжди законними спосо-
бами «вибивають» кошти із боржників.

А тому краще двічі, або й тричі подумайте, перш ніж взя-
ти такий кредит. 

Якщо ж Ви все-таки наважилися скористатися цією ризи-
кованою послугою, пам`ятайте:

• дуже уважно вивчайте всі умови кредитування, викладе-
ні на сайті, особливо ті, які зазначені найдрібнішим шрифтом

• детально проконсультуйтеся за телефоном, зазначеним 
на сайті й задайте всі уточнюючі питання оператору

• не повідомляйте кредитору зайвих персональних даних 
- ні своїх, ні своїх рідних

• плануйте повернення такого кредиту якнайшвидше!
• якщо до Вас не телефонують через пару місяців після 

прострочення кредиту й не нагадують про нього, не тіштеся, 
що про Вас забули) скоріш за все таке очікування нагадає про 
себе несподіваним позовом до суду на «кругленьку» суму.

 
А ще, ретельно зберігайте свої власні персональні дані, 

оскільки вони досить легко можуть бути в такий спосіб ви-
користані шахраями! У разі, якщо Ви не брали, жодних кре-
дитів, а Вам телефонують представники таких установ або 
колектори - перше, що Ви маєте зробити, це звернутися до 
правоохоронних органів та до адвоката! В будь-якому випад-
ку, зберігайте спокій, а у разі потреби - зверніться до фахівця!

 

                                              Адвокат Катерина Кордонець
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НЕДОБРОСОВІСНА ПОВЕДІНКА 
ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕВІДВЕДЕННЯ

Дозвіл на розробку проекту землеустрою двом окре-
мим громадянам щодо однієї і тієї ж земельної ділянки, 
розробка проекту відповідною організацією, недобросо-
вісна поведінка власника землі

Частинами першою та другою статті 116 ЗК України ви-
значено, що громадяни і юридичні особи набувають права 
власності та права користування земельними ділянками із 
земель державної або комунальної власності за рішенням ор-
ганів виконавчої влади або органів місцевого самоврядуван-
ня в межах їх повноважень, визначених цим Кодексом або за 
результатами аукціону. Набуття права на землю громадянами 
та юридичними особами здійснюється шляхом передачі зе-
мельних ділянок у власність або надання їх у користування.

Статтею 118 ЗК України визначено порядок безоплат-
ної приватизації земельних ділянок громадянами. Так, від-
повідно до частин першої, другої, шостої, сьомої, восьмої, 
дев`ятої, десятої цієї статті громадяни, зацікавлені у при-
ватизації земельної ділянки подають заяву до відповідної 
районної, Київської чи Севастопольської міської державної 
адміністрації або сільської, селищної, міської ради за місцез-
находженням земельної ділянки.

Рішення органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування щодо приватизації земельних ділянок при-
ймається на підставі технічних матеріалів і документів, що 
підтверджують розмір земельної ділянки.

Відповідно до статті 155 ЗК України в разі видання ор-
ганом виконавчої влади або органом місцевого самовряду-
вання акта, яким порушуються права особи щодо володіння, 
користування чи розпорядження належною їй земельною ді-
лянкою, такий акт визнається недійсним.

У постанові від 17 жовтня 2018 року у справі № 
380/624/16-ц (провадження № 14-301цс18) Велика Палата 
Верховного Суду дійшла висновку, що рішення про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою не є правовста-
новлюючим актом і не гарантує особі чи невизначеному колу 
осіб набуття права власності чи користування на земельну 
ділянку.

Між тим, в постанові від 09.12.2020 по справі №617/763/16 
(ЄДРСРУ № 93564570) Верховний Суд дійшов до висновку, 
щонадання дозволу територіальним органом виконавчої вла-
ди з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин 
на розробку проекту землеустрою двом окремим громадянам 
щодо однієї і тієї ж земельної ділянки, є таким, що супер-
ечить вимогам землеустрою, та сприяє позбавлення одного з 
них можливості завершити розпочату ним відповідно до ви-
мог чинного законодавства процедуру отримання у власність 
земельної ділянки.

У пункті 77 постанови Великої палати Верховного Суду 
від 29 вересня 2020 року у справі № 688/2908/16-ц (прова-
дження № 14-28цс20) зроблено висновок про те, що некон-
курентне надання землі у користування за наявності двох або 
більше бажаючих не відповідає принципам забезпечення рів-
ності права власності на землю громадян, юридичних осіб, 
територіальних громад та держави; забезпечення гарантій 
прав на землю. Зокрема, не можна вважати справедливим і 
розумним надання землі особі, яка пізніше за інших дізна-
лася про існування вільної земельної ділянки і звернулася з 
відповідною заявою.

Звернення особи до органу виконавчої влади або органу 
місцевого самоврядування з метою отримання земельної ді-
лянки у користування (власність) зумовлене інтересом особи 
на отримання цієї земельної ділянки, за відсутності для цьо-
го законних перешкод.

Так, може кваліфікуватися як недобросовісна така пове-
дінка власника земельної ділянки (в особі органу виконавчої 
влади або органу місцевого самоврядування), коли він необ-
ґрунтовано зволікає з наданням дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, не повідо-
мляє чи несвоєчасно повідомляє про відмову в наданні до-
зволу або не наводить вичерпні мотиви такої відмови, надає 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення зе-
мельної ділянки, завідомо знаючи про перешкоди у наданні 
земельної ділянки в оренду, необґрунтовано зволікає з роз-
глядом проекту землеустрою щодо відведення, безпідставно 
відмовляє у його затвердженні і у той же час надає дозвіл 
на розробку проекту землеустрою та затверджує цей проект 
щодо іншої особи.

Зазначений висновок міститься у п. 39 постанови Ве-
ликої Палати Верховного Суду від 29 вересня 2020 року № 
688/2908/16-ц(провадження № 14-28цс20).

Отже, навіть якщо  заявник особисто не займався виго-
товленням проекту відведення земельної ділянки, то це не 
свідчить про порушення процедури приватизації і не є до-
статньою підставою для визнання незаконним оскаржувано-
го рішення відповідної ради, а також для визнання недійсним 
державного акта на право власності на земельну ділянку, ви-
даного на його ім`я.

Подібний за змістом висновок викладений у постано-
вах Верховного Суду від 09 квітня 2020 року в справі № 
504/370/17(провадження № 61-13914св19) та від 10 листо-
пада 2020 року в справі № 504/356/17 (провадження № 61-
18894св19), від 12 квітня 2021 року у справі №  504/1319/17 
(провадження № 61-13908св19), від 14 квітня 2021 року в 
справі № 504/1319/17(провадження № 61-13908/св19), від 15 
квітня 2021 року у справі № 504/1320/17 (провадження № 
61-13821св19, ЄДРСРУ № 96281759).

                                                        Адвокат  Евгений Морозов
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При цьому до моменту оформлення власником об’єкта 
нерухомого майна права оренди земельної ділянки, на якій 
розташований цей об’єкт, відносини з фактичного користу-
вання земельною ділянкою без укладеного договору оренди 
та недоотримання її власником доходів у вигляді орендної 
плати є за своїм змістом кондикційними.

Фактичний користувач земельної ділянки, який без до-
статньої правової підстави за рахунок власника цієї ділянки 
зберіг у себе кошти, які мав заплатити за користування нею, 
зобов’язаний повернути ці кошти власнику земельної ділянки 
на підставі частини 1 статті 1212 Цивільного кодексу (наве-
дену правову позицію викладено у постанові Великої Палати 
Верховного Суду від 23.05.2018 у справі № 629/4628/16-ц).

Частиною 1 статті 93 ЗК встановлено, що право оренди 
земельної ділянки - це засноване на договорі строкове плат-
не володіння і користування земельною ділянкою, необхід-
ною орендареві для провадження підприємницької та іншої 
діяльності. Землекористувачі також зобов’язані своєчасно 
сплачувати орендну плату.

Судами встановлено, що Банк набувши у власність нерухоме 
майно, документально не оформив користування спірною земель-
ною ділянкою та не уклав з Радою відповідний договір оренди 
земельної ділянки. Тобто у цей період відповідач використовував 
земельну ділянку без правовстановлюючих документів, орендну 
плату за договором не сплачував, хоча земельна ділянка викорис-
товувалась для розміщення об’єкта нерухомого майна.

                                                                       Бізнес Ліга:Закон

Фактичний користувач земельною ділянкою, який без до-
статньої правової підстави за рахунок власника цієї ділянки 
зберіг у себе кошти, які мав заплатити за користування нею, 
зобов’язаний повернути ці кошти власнику земельної ділян-
ки на підставі частини 1 статті 1212 Цивільного кодексу.

Відповідне положення міститься у постанові КГС ВС від 
27 квітня 2021 року у справі № 922/2378/20.

 
Обставини справи
Міська рада (далі - Рада) звернулася до суду з позовом 

про стягнення з Банку безпідставно збережених коштів у 
розмірі орендної плати.

Позовні вимоги обґрунтовано тим, що Банк, набувши право 
власності на об’єкти нерухомості, розташовані на земельній ді-
лянці комунальної форми власності, належним чином не офор-
мив та не зареєстрував речові права на цю земельну ділянку, не 
вносив плату за користування нею, внаслідок чого зберіг в себе 
за рахунок Ради як власника земельної ділянки безпідставно на-
буте майно - грошові кошти у розмірі орендної плати.

Позиція ВС
У разі надання земельної ділянки в оренду укладається 

договір оренди земельної ділянки, яким за положенням час-
тини першої статті 21 Закону «Про оренду землі» визнача-
ється орендна плата за землю як платіж, який орендар вно-
сить орендодавцеві за користування земельною ділянкою.

ЯКІ НАСЛІДКИ КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ 
ДІЛЯНКОЮ БЕЗ НАЛЕжНОГО ОФОРМЛЕННЯ

ПРОцЕС ПРИВАТИЗАцІЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 
ЗА ПОМЕРЛИМ РОДИЧЕМ

Судова практика свідчить про можливість визнання в 
порядку спадкування права на завершення приватизації 
земельної ділянки.

 
Так, положеннями Земельного кодексу України встановле-

но, що набуття права власності на земельну ділянку та перехід 
права власності на земельну ділянку в порядку спадкування має 
місце за наявності таких юридичних фактів у їх сукупності:

• ухвалення рішення компетентного органу про переда-
чу у власність земельної ділянки спадкодавцю, укладення 
спадкодавцем правочинів щодо набуття права власності на 
земельні ділянки;

• виготовлення технічної документації на земельні ділянки;
• визначення меж земельної ділянки в натурі;
• погодження із суміжними землевласниками та землеко-

ристувачами;
• одержання у встановленому порядку державного акта 

на землю;
• реєстрація права власності на земельну ділянку.

Якщо зазначені вимоги спадкодавцем не дотримано - право 
власності на конкретні земельні ділянки не виникає та відповідно 
до статті 1216 ЦК не переходить до спадкоємців у порядку спад-
кування, за винятком встановлених випадків, на які поширюється 
дія пункту 1 розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу.

Якщо спадкодавець не набув права власності на земельну ді-
лянку згідно зі статтею 125 ЗК України, проте розпочав процедуру 
приватизації земельної ділянки відповідно до чинного законодав-
ства України, а органами місцевого самоврядування відмовлено 
спадкоємцям у завершенні процедури приватизації, то спадкоємці 
мають право звертатися до суду із позовами про визнання відповід-
ного права в порядку спадкування - права на завершення привати-
зації та одержання державного акта про право власності на землю 
на ім’я спадкоємця, а не права власності на земельну ділянку.

Якщо видача державного акта на право власності на зем-
лю здійснюється на підставі рішення про передачу грома-
дянам України безоплатно у приватну власність земельних 
ділянок, прийнятого органами місцевого самоврядування, до 
спадкоємців переходить право отримати державний акт про 
право власності на земельну ділянку.

                                                    Юридична компанія WINNER
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 ТЕМА НОМЕРА

У разі втрати технічного паспорту на авто необхідно 
проводити повторну перереєстрацію транспортного за-
собу з отриманням нового свідоцтва та номерних знаків

07 травня 2021 року Верховний Суд у складі коле-
гії суддів Касаційного адміністративного суду в рамках 
справи № 420/3445/19, адміністративне провадження 
№К/9901/11084/20 (ЄДРСРУ № 96761055) досліджував пи-
тання щодо дій у разі втрати технічного паспорту на авто, а 
саме  необхідно проводити повторну перереєстрацію тран-
спортного засобу з отриманням нового свідоцтва та номер-
них знаків.

Відповідно до частин першої і другої статті 34 Закону 
України від 30.06.1993 №3353-XII «Про дорожній рух» дер-
жавна реєстрація транспортного засобу полягає у здійсненні 
комплексу заходів, пов`язаних із перевіркою документів, які 
є підставою для здійснення реєстрації, а також відсутності 
будь-яких обтяжень, у тому числі за даними Державного ре-
єстру обтяжень рухомого майна, звіркою і, за необхідності, 
дослідженням ідентифікаційних номерів складових частин 
та оглядом транспортного засобу, оформленням і видачею 
реєстраційних документів та номерних знаків. Державний 
облік зареєстрованих транспортних засобів включає в себе 
процес реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та 
передачі інформації про зареєстровані транспортні засоби та 
їх власників.

Частиною дванадцятою статті 34 цього Закону передба-
чено, що на транспортні засоби оформляються та видаються 
реєстраційні документи, зразки яких затверджуються Кабі-
нетом Міністрів України, та закріплюються номерні знаки, 
які відповідають встановленим вимогам.

Постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 
№1388 затверджений Порядок державної реєстрації (пере-
реєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також 
самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, 
мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпри-
чепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних 
засобів та мопедів (далі - Порядок).

За приписами пункту 7 Порядку власники транспортних 
засобів та особи, що експлуатують такі засоби на законних 
підставах, або їх представники (далі - власники) зобов`язані 
зареєструвати (перереєструвати) транспортні засоби протягом 
десяти діб після придбання (одержання) або митного оформ-
лення, або тимчасового ввезення на територію України, або 
виникнення обставин, що є підставою для внесення змін до 
реєстраційних документів.

Згідно з пунктом 33 Порядку перереєстрація транспортних 
засобів проводиться в разі отримання свідоцтва про реєстра-
цію замість утраченого або непридатного для користування, 
зміни їх власників, місця реєстрації або найменування влас-
ників - юридичних осіб (крім зміни найменування юридичної 
особи у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або 
у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше 
господарське товариство), місця проживання або прізвища, 
власного імені, по батькові (за наявності) фізичних осіб, які 
є власниками транспортних засобів, а також у разі заміни но-
мерних знаків, отримання чи перезакріплення індивідуальних 
номерних знаків, зміни кольору, переобладнання транспорт-
ного засобу чи заміни кузова, інших складових частин, що ма-
ють ідентифікаційні номери.

Наведеній нормі кореспондують приписи пункту 18 По-
рядку, відповідно до якого замість утраченого або непридат-
ного для користування свідоцтва про реєстрацію (технічного 
паспорта) і номерних знаків на підставі заяви власника або 
його представника видається нове свідоцтво про реєстрацію 
та номерні знаки, а також пункту 42 Порядку, яким передба-
чено, що в разі втрати власником свідоцтва про реєстрацію 
(технічного паспорта) зняття з обліку або перереєстрація тран-
спортного засобу проводиться після видачі нового свідоцтва 
про реєстрацію, крім випадків зняття з обліку транспортних 
засобів, які перейшли у власність спадкоємця на підставі сві-
доцтва про право на спадщину. →

ВТРАТА ТЕХНІЧНОГО ПАСПОРТА 
НА АВТОМОБІЛЬ: 

ЯКІ ДІЇ ПО ВІДНОВЛЕННЮ ДОКУМЕНТУ?
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→
Перереєстрацію транспортного засобу при видачі дублі-

ката свідоцтва можливо провести через портал державних 
послуг iGov.org.ua.

 

Пунктом 54 Порядку  обумовлено, що на транспортні за-
соби, власники яких виїжджають за кордон на постійне місце 
проживання, видаються свідоцтва про реєстрацію та номерні 
знаки встановленого зразка. Такі транспортні засоби зніма-
ються з обліку.

Слід також враховувати, що собі договір купівлі-продажу 
транспортного засобу, вчинений у простій письмовій формі, 
без реального зняття з реєстрації, перереєстрації транспорт-
ного засобу не породжує правових наслідків у вигляді пере-
ходу права власності від продавця до покупця.

Зазначена правова позиція наведена у постанові Верхо-
вного Суду від 30.10.2019 у справі № 683/2694/16-ц.

Перелік документів необхідних для перереєстрації:
• паспорт;
• довідка про присвоєння податкового номеру (ІНН);
• свідоцтво про реєстрацію 
(якщо викрали номерні знаки);
• копія заяви в поліцію (у разі викрадення);
• акт службового розслідування (для юридичних осіб).

ВИСНОВОК:  
Отже, втрата власником свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта) зумовлює необхідність проведення перереєстра-

ції транспортного засобу з отриманням нового свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків. Проведення перереєстрації у 
вказаному випадку передує і процедурі зняття транспортного засобу з обліку.

 
P.s. Якщо номерні знаки викрадені або втрачені, працівниками територіального сервісного центру проводиться перереє-

страція транспорту після внесення відповідної інформації до бази даних. До матеріалів справи долучається пояснення влас-
ника (акт службового розслідування для юридичної особи) щодо їх втрати.

 
                                                                                                                                                                                             Адвокат Морозов 
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ЯК СКАСУВАТИ ЗАПОВІТ: 
ДЕТАЛЬНЕ РОЗ’ЯСНЕННЯ

Центральне міжрегіональне управління Міністерства юс-
тиції (м.Київ) надало наступне роз’яснення порядку скасу-
вання заповіту.

Відповідно до статті 1233 Цивільного кодексу України 
(далі – «ЦК України») заповітом є особисте розпорядження 
фізичної особи на випадок своєї смерті.

Заповідачу надано право у будь-який час скасувати запо-
віт. До того ж заповідач має право у будь-який час скласти 
новий заповіт. При цьому заповіт, який було складено пізні-
ше, скасовує попередній заповіт повністю або в тій частині, 
у якій він йому суперечить.

Кожний новий заповіт скасовує попередній і не віднов-
лює 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 ЦК 
України, 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.

Законодавство не зобов’язує особу звертатись за скасу-
ванням заповіту саме до того нотаріуса, в якого відбулось 
його посвідчення – особа має право звернутися до будь-якого 
приватного нотаріуса або будь-якої державної нотаріальної 
контори.

Порядок скасування чи зміни заповіту регламентується 
пунктом 6 глави 3 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних 
дій нотаріусами України (затверджений наказом Мін’юсту 
від 22.02.2012р. №296/5).

Так, для скасування або зміни заповіту нотаріусу подаєть-
ся заява відповідного змісту. Справжність підпису на такій 
заяві має бути нотаріально засвідчена. Заява викладається в 
довільній формі з дотриманням загальних вимог до порядку 
її складання. Зокрема, текст заяви повинен бути викладений 
зрозуміло, чітко, грамотно, не мати підчисток, із дотриман-
ням вимог чинного законодавства.

На практиці у більшості випадків таку заяву складає но-
таріус за допомогою загальноприйнятих технічних засобів і 
вона викладається на спеціальному бланку нотаріальних до-
кументів.

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.

ВАРТО ЗНАТИ
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Доволі часто, особливо у великих містах можна поба-
чити, а можливо й стати очевидцем дорожньо-транспорт-
ної пригоди (ДТП) за участі різних учасників дорожнього 
руху. Про те, які права та обов’язки мають винуватці та 
постраждалі такої події детальніше розповідає фахівець 
Буського місцевого центру з надання безоплатної вторин-
ної правової допомоги Володимир Романко.

Захист прав осіб, постраждалих у ДТП та відшкодування 
завданих їм збитків регулюються, зокрема положеннями Ци-
вільного кодексу України, законів України «Про обов’язкове 
страхування цивільно-правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів», «Про страхування», «Про 
дорожній рух», а також Правилами дорожнього руху, за-
твердженими постановою Кабінету Міністрів України від 10 
жовтня 2001 року № 1306 (далі – Правила) тощо.

Права та обов’зки водія транспортного засобу, 
причетного до ДТП 
 Якщо особа є учасником дорожнього руху, а до таких 

осіб належать водії та пасажири транспортних засобів, пішо-
ходи, велосипедисти, погоничі тварин, то в будь-якому ви-
падку необхідно дотримуватись Правил.

Так, відповідно до пункту 2.10. Правил у разі причетності 
до ДТП водій зобов’язаний вчинити ряд необхідних дій, а саме:

а) негайно зупинити транспортний засіб і залишатися на 
місці пригоди;

б) увімкнути аварійну сигналізацію і встановити знак 
аварійної зупинки;

в) не переміщати транспортний засіб і предмети, що ма-
ють причетність до пригоди;

г) вжити можливих заходів для надання домедичної до-
помоги потерпілим, викликати бригаду екстреної (швидкої) 
медичної допомоги, а в разі відсутності можливості вжити 
зазначених заходів звернутися по допомогу до присутніх і 
відправити потерпілих до закладу охорони здоров’я;

ґ) у разі неможливості виконати дії, зазначені у попе-
редньому підпункті, відвезти потерпілого до найближчого 
лікувального закладу своїм транспортним засобом, попере-
дньо зафіксувавши розташування слідів пригоди, а також по-
ложення транспортного засобу після його зупинки;

д) повідомити про ДТП орган чи уповноважений підроз-
діл Національної поліції, записати прізвища та адреси оче-
видців, чекати прибуття поліцейських;

е) вжити всіх можливих заходів для збереження слідів при-
годи, огородження їх та організувати об’їзд місця пригоди;

є) до проведення медичного огляду не вживати без при-
значення медичного працівника алкоголю, наркотиків, а та-
кож лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім 
тих, які входять до офіційно затвердженого складу аптечки).

Після приїзду на місце пригоди працівників поліції водію 
слід звернути увагу на правильність оформлення ДТП. На-
приклад, він має право зазначити працівникам поліції свої 
доводи та міркування щодо події, а за необхідності й надати 
письмові пояснення.

Після притягнення до адміністративної відповідальності 
водія, який винний у скоєнні ДТП, потерпілому слід звер-
нутися до страховика, який забезпечив транспортний засіб 
заподіювача шкоди, за виплатою страхового відшкодування.

«Європротокол»: переваги та недоліки
Відповідно до абзацу третього пункту 2.11. Правил у 

разі настання ДТП за участю транспортних засобів, зазна-
чених у чинному договорі обов’язкового страхування ци-
вільно-правової відповідальності, за умови експлуатації та-
ких транспортних засобів особами, відповідальність яких 
застрахована, за відсутності травмованих (загиблих) людей, 
за наявності у водіїв взаємної згоди щодо обставин скоєння 
ДТП та за відсутності у них ознак алкогольного, наркотично-
го чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікар-
ських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, 
водії можуть спільно скласти повідомлення про ДТП відпо-
відно до встановленого Моторним (транспортним) страхо-
вим бюро зразка (так званий «європротокол»).

У такому разі водії транспортних засобів після складення 
повідомлення мають право залишити місце ДТП та звільня-
ються від обов’язку інформувати відповідні підрозділи На-
ціональної поліції про її настання.

Також водій, що спричинив ДТП звільняється від адмі-
ністративної відповідальності, а постраждала сторона має 
змогу швидше отримати страхову виплату за шкоду, заподі-
яну її майну. Водночас, розмір такого страхового відшкоду-
вання потерпілому є обмеженим та становить максимум 50 
000 гривень відповідно до розпорядження Державної комісії 
з регулювання ринків фінансових послуг України від 17 лис-
топада 2011 року № 698 «Про затвердження максимальних 
розмірів страхової виплати за шкоду, заподіяну майну по-
терпілих, у разі оформлення документів про дорожньо-тран-
спортну пригоду без участі уповноважених на те працівників 
Державтоінспекції МВС України».

                                → Продовження статті на стор. 14

ЗАХИСТ ПРАВ ОСІБ, ПОСТРАжДАЛИХ У ДТП 
ТА ВІДШКОДУВАННЯ ЗАВДАНИХ ЗБИТКІВ
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ПОДАТОК НА ЗЕМЛЮ: 
ВІДПОВІДІ НА АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

ГУ ДПС у Чернівецькій області надало відповіді на 
найбільш актуальні запитання щодо податку на землю.

Чи буде звільнена від сплати земельного податку фізичній 
особі, яка користується пільгою з цього податку, у разі надан-
ня нею в оренду земельної ділянки, окремих будівель, споруд 
або їх частин, що знаходяться на цій земельній ділянці, іншій 
фізичній чи юридичній особі (не платнику ФСП)?

Відповідно до п. 284.3 ст. 284 Податкового кодексу України 
від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями 
(далі – ПКУ) якщо платники податку, які користуються пільгами 
з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будів-
лі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та зе-
мельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується 
на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Які пільги щодо сплати земельного податку встановлені 
для громадян?

Від сплати земельного податку звільняються:
- особи з інвалідністю першої і другої групи;
- фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком 

до 18 років;
- пенсіонери (за віком);
- ветерани війни та особи, на яких поширюється дія За-

кону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соці-
ального захисту»;

- фізичні особи, визнані законом особами, які постражда-
ли внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, перед-
бачене для відповідної категорії фізичних осіб, зазначених 
вище, поширюється на земельні ділянки за кожним видом 
використання у межах граничних норм:

- для ведення особистого селянського господарства – у 
розмірі не більш як 2 гектари;

- для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у се-
лах – не більш як 0,25 гектара, в селищах – не більш як 0,15 
гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара;

- для індивідуального дачного будівництва – не більш як 
0,10 гектара;

- для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 
0,01 гектара;

- для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

Від сплати податку звільняються на період дії єдиного 
податку четвертої групи власники земельних ділянок, зе-
мельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі 
земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду плат-
нику єдиного податку четвертої групи.

Чи зобов’язаний громадянин щороку подавати до контр-
олюючого органу заяву про застосування пільги зі сплати зе-
мельного податку та документи, які підтверджують її право 
на таку пільгу?

Фізична особа – власник земельної ділянки або декількох 
земельних ділянок одного виду використання, яка належить 
до пільгових категорій, звільняється від сплати земельного 
податку за умови подання нею письмової заяви у довільній 
формі про застосування пільги разом з документами, що по-
свідчують її право на пільгу.

При цьому нормами Податкового кодексу України не ви-
значено для фізичної особи обов’язку щорічного подання 
контролюючому органу заяви про застосування пільги зі спла-
ти земельного податку та документів, які підтверджують її 
право на таку пільгу. Тобто, платник податків подає до контр-
олюючого органу документи про застосування пільги тільки у 
разі наявності змін у володінні земельними ділянками.

Чи може скористатись пільгою щодо сплати земельного 
податку фізична особа, яка належить до пільгових категорій, 
але вчасно не подала до контролюючого органу заяву про за-
стосування пільги та документ, що посвідчує її право на пільгу 
(посвідчення особи з інвалідністю першої або другої групи, 
пенсійне посвідчення (за віком) тощо)?

Пільга по земельному податку почне застосовуватися з 
наступного податкового (звітного) року, якщо фізична особа, 
яка має підстави для отримання пільг щодо сплати земельного 
податку, подала контролюючому органу за місцем знаходжен-
ня земельної ділянки або за місцем знаходження будь-якої з 
земельних ділянок, що знаходяться у власності такої особи 
(якщо має у власності декілька земельних ділянок) заяву до-
вільної форми про застосування пільги та документи, що по-
свідчують її право на пільгу (посвідчення особи з інвалідніс-
тю першої або другої групи, пенсійне посвідчення (за віком) 
тощо) невчасно:

- після 01 травня поточного року – якщо станом на 01 січня 
поточного року фізична особа має у власності одну земельну 
ділянку або декілька;

- після завершення 30 календарних днів з дня набуття пра-
ва на пільгу та/або права власності – якщо право на пільгу у 
фізичної особи виникає протягом календарного року та/або 
фізична особа, набуває право власності на земельну ділянку/
земельні ділянки.

→
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Держрибагентство презентувало проєкт оновлених Правил любительського і спортивного рибальства, які не пере-
глядалися з 1999 року і не відповідають вимогам сьогодення.

Дані правила були розроблені з урахуванням норм Угоди про Асоціацію Україна - ЄС шляхом врахування кращих практик 
сталого управління та досвіду Європейських країн в частині норм вилову та застосування знарядь лову.

Проєктом передбачено такі зміни:
- збільшено норми добування (вилову) водних біоресурсів з 3 до 5 кг на одного рибалку за добу, а особливо цінних видів 

водних біоресурсів – 3 шт. в межах допустимого розміру;
- зменшено заборонені місця для любительського та спортивного рибальства;
- уточнено положення щодо застосування знарядь добування (вилову), збільшено кількість дозволених гачків, способів до-

бування (вилову) тощо;
- збільшено мінімально дозволені розміри водних біоресурсів для добування (вилову);
- уточнено умови здійснення підводного полювання та спортивних змагань.
 
В проєкті документу виключено багато морально застарілих норм і приведено дані Правила у відповідність до вимог за-

конодавства, реалій сучасності та вдосконалено правове регулювання любительського, спортивного рибальства і підводного 
полювання.

«Проект документу було підтримано переважною більшістю учасників, а зауваження та пропозиції, які надійшли під час 
презентації будуть опрацьовані в найкоротші терміни» - повідомили у відомстві.

→ Як громадяни повинні сплачувати земельний податок 
та орендну плату за земельні ділянки державної або кому-
нальної власності, у тому числі якщо проживають у сіль-
ській (селищній) місцевості?

Фізичні особи - платники плати за 
землю повинні сплачувати земельний 
податок та орендну плату за земельні ді-
лянки державної або комунальної влас-
ності через установи банків або відді-
лення операторів поштового зв’язку.

У разі якщо зазначені особи прожи-
вають у сільській (селищній) місцевос-
ті, вони можуть сплачувати земельний 
податок та орендну плату за земельні ді-
лянки державної або комунальної влас-
ності через каси сільських (селищних) 
рад або рад об’єднаних територіальних 
громад, що створені згідно із законом 
та перспективним планом формування 
територій громад, за квитанцією про 
прийняття податків і зборів, форма якої 
затверджена наказом Міністерства фі-
нансів України від 17.08.2015 № 714.

ДЕРжРИБАГЕНТСТВО ПРЕЗЕНТУВАЛО 
ПРОЄКТ ОНОВЛЕНИХ ПРАВИЛ 

ЛЮБИТЕЛЬСЬКОГО І СПОРТИВНОГО 
РИБАЛЬСТВА
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→ початок статі на стор. 11

Відшкодування шкоди: що потрібно враховувати
До наведених вище правовідносин застосовуються за-

гальні умови відповідальності, передбачені Цивільним ко-
дексом України (ЦК України).

Відповідно до статті 1166 ЦК України майнова шкода, за-
вдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю 
особистим немайновим правам фізичної або юридичної осо-
би, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної 
особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її за-
вдала. Особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшко-
дування, якщо вона доведе, що шкоди завдано не з її вини. 
Шкода, завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або 
смертю фізичної особи внаслідок непереборної сили, від-
шкодовується у випадках, встановлених законом.

Згідно зі статтею 1172 ЦК України юридична або фізич-
на особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під 
час виконання ним своїх трудових (службових) обов’язків. 
Замовник відшкодовує шкоду, завдану іншій особі підрядни-
ком, якщо він діяв за завданням замовника. Підприємницькі 
товариства, кооперативи відшкодовують шкоду, завдану їх-
нім учасником (членом) під час здійснення ним підприєм-
ницької або іншої діяльності від імені товариства чи коопе-
ративу.

Шкода, завдана джерелом підвищеної небезпеки, від-
шкодовується особою, яка на відповідній правовій підставі 
(право власності, інше речове право, договір підряду, орен-
ди тощо) володіє транспортним засобом, механізмом, іншим 
об’єктом, використання, зберігання або утримання якого 
створює підвищену небезпеку.

Особа, яка неправомірно заволоділа транспортним за-
собом, механізмом, іншим об’єктом, завдала шкоди діяль-
ністю щодо його використання, зберігання або утримання, 
зобов’язана відшкодувати її на загальних підставах. Якщо 
неправомірному заволодінню іншою особою транспортним 
засобом, механізмом, іншим об’єктом сприяла недбалість її 
власника (володільця), шкода, завдана діяльністю щодо його 
використання, зберігання або утримання, відшкодовується 
ними спільно, у частці, яка визначається за рішенням суду з 
урахуванням обставин, що мають істотне значення.

Згідно зі статтею 1194 ЦК України особа, яка 
застрахувала свою цивільну відповідальність, у 
разі недостатності страхової виплати (страхового 
відшкодування) для повного відшкодування завда-
ної нею шкоди зобов’язана сплатити потерпілому 
різницю між фактичним розміром шкоди і страхо-
вою виплатою (страховим відшкодуванням).

Тож можна зробити висновок, що правове ре-
гулювання захисту прав особи в результаті ДТП 
відзначається складністю, а тому доцільно перед 
вчиненням будь-яких дій, пов’язаних з тими чи 
іншими правовими наслідками, звернутись до ад-
воката, оскільки під час такої пригоди формується 
можливий хід подій і цим відразу можливо перед-
бачити позитивні наслідки чи запобігти вкрай не-
сприятливим обставинам, а також, що дуже важ-
ливо, дозволить заощадити кошти на витратах та 
час при вирішенні питань відшкодування шкоди.

Захист прав осіб, постраждалих у ДТП: 
звернення до суду
Захист прав осіб, постраждалих у ДТП та відшкодування 

завданих збитків, у випадку незгоди із розміром страхового 
відшкодування чи відмовою у виплаті такого, здійснюється 
за загальними правилами цивільного судочинства у суді.

Не зважаючи на досить значну кількість справ даної 
категорії, у судів все ж таки відсутній єдиний підхід до їх 
вирішення. Водночас, правові позиції Верховного Суду у 
справах, пов’язаних зі страховими правовідносинами засто-
совуються судами всіх інстанцій при розгляді справ за по-
зовами, що виникають при відшкодуванні шкоди, завданої 
джерелом підвищеної небезпеки, з урахуванням законодав-
ства про страхування.

Тому звертаючись до суду за позовом про відшкодування 
шкоди, завданої дорожньо-транспортною пригодою, з метою 
вибору ефективного способу захисту цивільних прав слід 
взяти до уваги судову практику, зокрема враховувати право-
ві позиції Верховного Суду щодо розгляду вказаної категорії 
справ, наприклад:

• постанова Великої Палати Верховного Суду від 20 черв-
ня 2018 року у справі № 308/3162/15-ц (стягнення відшко-
дування зі страховика та застрахованої особи не може бути 
солідарним);

• постанова Великої Палати Верховного Суду від 11 груд-
ня 2019 року у справі № 465/4287/15 (виплата страхового 
відшкодування страховиком потерпілій особі не залежить від 
письмового звернення такої особи до страховика);.

• постанова Верховного Суду від 15 квітня 2020 року у 
справі № 610/1100/17 (відшкодування моральної шкоди 
спричиненої загибеллю особи у ДТП покладається на робо-
тодавця-власника транспортного засобу);

• постанова Верховного Суду від 26 вересня 2018 року у 
справі № 641/5333/16-ц (моральна шкода спричинена ушко-
дженням здоров’я з винуватця ДТП стягується із відрахуван-
ням розміру моральної шкоди, яку зобов’язаний виплатити 
страховик);

• постанова Верховного Суду від 19 вересня 2018 року у 
справі № 643/4161/15-ц (визнання автомобіля фізично зни-
щеним);

• постано-
ва Верховно-
го Суду від 14 
березня 2018 
року у справі № 
635/4944/14-ц 
(стягнення вар-
тості відновлю-
вального ремон-
ту автомобіля 
можливе на ко-
ристь особи, яка 
володіє автомо-
білем на відпо-
відній підставі).
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Всеукраїнська громадська організація 
«Правозахисна організація «СПІЛЬНА МЕТА»

сайт: www.commongoal.org.ua

АНОНС: читайте в наступному номері

◘ ПРОДАЖ ЗЕМЕЛЬНОГО ПАЮ, ЯКИЙ В ОРЕНДІ
    (Юрист пояснює, чи можна буде продати свій пай, якщо він у довгостроковій оренді);
◘ ЯКІ ПОМИЛКИ РОБОТОДАВЦІВ ВИЯВЛЯЛИ ПІД ЧАС ПЕРЕВІРОК У 2021 РОЦІ
    (Держпраці назвала ТОП-15 помилок роботодавців, які найбільше виявляли під час перевірок у 2021 році);
◘ ЯК ЗБЕРЕГТИ СВОЮ ЗЕМЛЮ ПІСЛЯ ЗАПУСКУ РИНКУ ЗЕМЛІ
   (З 1 липня набирає чинності Закон, яким передбачено запуск обігу землі сільгосппризначення в Україні)
            

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

Юридичні афоризми та висловлювання

Він був неважливим адвокатом, за що і отримав прізвисько півзахисник. (Володимир Семенов)
Факти - вперта річ, але не з хорошими адвокатами (Леонід С. 

Сухоруков )
Хороший адвокат - це той, хто може довести, що в цьому кон-

кретному випадку закон всесвітнього тяжіння сили не має.(Олек-
сандр Циткин )

Адвокатом потрібно обзавестися, поки ти ще на волі. (Михай-
ло Гуськов )

Незнання закону звільняє від відповідальності досвідчений ад-
вокат.  (Леонід С. Сухоруков)

Чим менше в державі законності, тим більше в ньому юристів
Адвокати діляться на дві категорії: одні добре знають закон, 

інші добре знають суддю
Яке наше виробництво зрівняється по прибутковості з судочин-

ством? (Григорій Яблонський)
Коли ми порушуємо закон - нас штрафують, коли ми робимо 

правильно - з нас беруть податки
Вчора було вилучено зброю у незаконних бандформувань. 

Зброя передана законним банд формуванням
Якщо ви знайшли скарб, то одну чверть від нього законно за-

бирайте собі, а решту закопайте
Дурням закон не писаний, якщо писаний, то не читаний, якщо читаний, то не зрозуміють, якщо зрозуміють, 

то не так
Юридичний відділ комерційної фірми - це відділ по боротьбі з законодавством


