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ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ РАУ
1-2 СЕРПНЯ 2022 РОКУ

1-2 серпня 2022 року у Закарпатській області відбу-
лося засідання Ради адвокатів України� Засідання РАУ 
за участю голів регіональних рад і КДКА, очільників 
комітетів НААУ�

Перше офлайн-засідання Ради адвокатів України 
в період воєнного стану розпочалось з хвили мовчан-
ня за загиблими колегами�

Голова НААУ, РАУ Лідія Ізовітова повідомила, 
що з початку війни в Україні загинули 10 адвокатів� 
НААУ підтримала їхні родини та надала їм матеріальну 
допомогу�

У вступному слові вона розповіла про діяльність 
органів адвокатського самоврядування за останні мі-
сяці, зокрема наголосила, що основний фокус діяль-
ності НААУ був зосереджений на питаннях правничої 
допомоги військовим, військовополоненим, жертвам 
війни, переміщеним особам�

«Нам відомі факти про полонених і тих українців, 
які пропали без вісті. У травні 2022 року НААУ звер-
талась до  Міністра з  питань євроінтеграції та  до 
Уповноваженого ВР з прав людини щодо залучення ад-
вокатів до організації обміну військовополонених. Ми 
чекаємо, що виконуючи Женевську конвенцію, адвока-
тів будуть запрошувати на ці обміни», — зазначила 
Лідія Ізовітова�

Не  обійшлося за  цей час і  без провокацій щодо 
НААУ та його керівництва, зазначила Лідія Ізовітова� 
Зокрема, в Інтернеті ширилась інформація про сплив 
повноважень Голови НААУ та  її заступників у черв-
ні 2022 року�

«Хочу нагадати всім, що  Звітно-виборчий з’їзд, 
який був  9  червня  2017  року, відбувся раніше дати 
завершення повноважень Голови, заступників НААУ. 
Наші повноваження спливали тоді  17  листопа-
да  2017  року. Відповідно вони закінчяться 17  ли-
стопада цього року. Тому ми працюємо згідно з рег-
ламентом і  своїми повноваженнями», — нагадала 
Лідія Ізовітова�

«Для нас дуже важливо підтримувати стабільний 
режим діяльності органів адвокатського самовряду-
вання і виконувати всі покладені на нас повноважен-
ня», — додала Голова НААУ, РАУ�

Проєкт порядку денного включав розгляд матері
алів з реформи адвокатури, підготовлених у робо
чій групі «Юстиція» в складі Нацради з відновлення 
України від наслідків війни�

Голова НААУ, РАУ Лідія Ізовітова  наголосила, 
що про цю версію реформи інституту адвокатури НААУ 
дізналась з оприлюдненого Проєкту плану відновлення 
України на сайті Міжнародної конференції, яка відбулась 
в Лугано (Швейцарія) 4-5 липня 2022 року� Так, у доку-
менті зі 156 аркушів 24 присвячені удосконаленню ад-
вокатської професії та трансформації системи нотаріату�

Адвокатська спільнота обурена тим, що  робоча 
група, яка має пропозиції щодо реформування адво-
катури, сформована без участі представників самої 
адвокатури, що є порушенням міжнародних угод і зо-
бов’язань, які взяла на себе Україна на шляху до євро-
пейської інтеграції�

«Оцінюючи саме формування робочої групи, ми 
стверджуємо, що не помилково, а навмисно представ-
ників НААУ не включено до складу цієї робочої групи. 
На  це вказує та  обставина, що  пропозиції робочої 
групи щодо змін законодавства про адвокатуру фор-
мувались таємно від  НААУ та  регіональних органів 
адвокатського самоврядування. Реформування адвока-
тури без участі професійної спілки не відповідає Резо-
люції ПАРЄ 1995 року, якою наголошено, що всі питання 
стосовно адвокатури та адвокатів мають узгоджу-
ватись з професійною організацією адвокатів», — під-
креслила Лідія Ізовітова�
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Зміст пропозицій робочої групи також не  може 
бути прийнятим з точки зору дотримання стандартів 
незалежності адвокатури та адвокатського самовря-
дування� Зокрема, щодо проведення децентралізації 
системи самоуправління адвокатів та  зміни статусу 
НААУ внаслідок створення альтернативних професій-
них організацій адвокатів�

Лідія Ізовітова зауважила, що  створення єдиної 
самоврядної професійної організації в Україні було 
однією з вимог до вступу в Європейський Союз і від-
ступ від взятих тоді зобов’язань ставить під загрозу 
весь євроінтеграційний шлях України�

«ПАРЄ тоді щодо заявки України на вступ до Ради 
Європи, яка була схвалена Венеційською комісією у 2011 
році, проголосила, що для того, щоб Україну прийняли 
до ЄС, має бути створена єдина професійна організація 
адвокатів — не багато маленьких професійних адво-
катур, а саме єдина професійна організація адвокатів. 
Більш того, Венеційська комісія сказала, що членство 
в цій єдиній організації адвокатів має бути обов’язко-
вим і  не є  подвійним членством, коли адвокат є  ще 
і  членом регіональних рад адвокатів України. Єдине 
членство  — це органічна побудова. Тому або  ця ро-
боча група не знає про цей висновок, або навпаки знає 
і навмисно несе руйнівні для держави ідеї», — зробила 
припущення Голова НААУ, РАУ�

Крім того, діяльність єдиної професійної організа-
ції адвокатів в Україні регулюється профільним зако-
ном 2012 року, який серед європейських адвокатур 
є найновішим�

«Чинний Закон «Про адвокатуру і адвокатську ді-
яльність» передбачає існування нашого адвокатського 
самоврядування як гарантованого державою права 
адвокатів самостійно вирішувати наші питання 
у встановленому законом порядку. І ми бачимо, що ре-
гулювання нашої професії здіймають вищі органи адво-
катури, в т. ч. Рада адвокатів України, З’їзди адвокатів 
тощо. І наші рішення є обов’язковими для кожного ад-
воката України», — зазначила Лідія Ізовітова�

Водночас вона наголосила, що  за чинним про-
фільним законом регіональні організації адвокатів 
є непідконтрольними і непідзвітними вищим органам 
адвокатського самоврядування, тому потреби в децен-
тралізації адвокатури немає�

«Допуск до професії здійснюють саме регіональні 
ради, вони ж застосовують дисциплінарні процеду-
ри, правила адвокатської етики тощо. Отже, сама 

модель регіонального адвокатського самоврядування 
вказує, що вона побудована за законом 2012 року, вона 
децентралізована відповідно до  нашого законодав-
ства і жодної додаткової децентралізації не потре-
бує», — сказала Лідія Ізовітова�

На її думку, створення окремих невеликих профе-
сійних організації адвокатів призведе до розбалансу-
вання єдиної професійної організації, що негативно 
позначиться на якості надання адвокатських послуг 
для українських громадян�

«Реалізація таких пропозицій робочої групи призве-
де до знищення адвокатського самоврядування і са-
морегулювання за єдиними правилами професії. Якщо 
стоїть завдання саме таке — знищити адвокатуру 
в державі, яка побудована за реальною моделлю, яка на-
віть під час війни є працюючою інституцією, то тоді 
це інше. Але якщо ця робоча група нікому не  відома, 
то можна говорити про те, що в цей проєкт кожен 
прийшов зі своїми думками і не вимальовується єди-
ного і системного підходу у цьому плані», — сказала 
Голова НААУ, РАУ�

РАУ одноголосно підтримала пропозицію Лідії Ізові-
тової направити звернення до всіх міжнародних та на-
ціональних організацій, зокрема, до Парламентської 
Асамблеї Ради Європи, Європейського комісара з пи-
тань юстиції, CCBE, Асоціації європейських адвокатур, 
Президента України, Верховної Ради, Комітету ВР з пи-
тань правової політики про те, що такі пропозиції ро-
бочої групи є замахом на членство України в Європей-
ському Союзі і підрив національної безпеки держави�

Оприлюднені на сайті конференції у Лугано матері-
али містять пропозиції децентралізувати самовряду-
вання адвокатів, змінити статус Національної асоціації 
адвокатури як єдиної професійної організації адвокатів 
з обов’язковим членством та створити альтернативи 
їй� Також закладені такі цілі реформи, як збільшення 
строків давності притягнення до дисциплінарної від-
повідальності, визначення вимог до форми та змісту 
заяви (скарги) щодо неналежної поведінки адвоката 
та змісту рішення в дисциплінарній справі; створення 
єдиного ресурсу для збору, зберігання, захисту, обліку 
і пошуку дисциплінарної практики, а також оновлення 
правил адвокатської етики� При цьому щодо більшості 
пропозицій зазначено як ризик їхнього втілення спро-
тив з боку НААУ, а також затримка у приведенні норма-
тивно-правового регулювання у відповідність до змін 
до закону органами адвокатського самоврядування�
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Заступник Голови НААУ, РАУ Валентин Гвоз
дій повідомив, що  станом на  1  серпня  2022  року 
в ЄРАУ зареєстровано майже 65 тисяч адвокатів, 
з них 46,5 тисяч — здійснюють діяльність, а 36,2 тисячі 
адвокатів — зареєстровані та активно користуються 
послугами в онлайн-кабінеті�

Він зазначив, що за період воєнного стану лави ад-
вокатської спільноти поповнили 1800 нових адвокатів.

«Це свідчить про те, що  органи адвокатського 
самоврядування виконують свої функції, якісно і  на-
лежаним чином здійснюють свої повноваження»,  — 
наголосив Валентин Гвоздій�

На кінець липня 2022 року щорічні внески сплатили 
понад 31 тисяча адвокатів� При цьому існує різниця 
в  кількості адвокатів, які внесли кошти, і  інформації 
щодо них в ЄРАУ та радах адвокатів регіонів (далі — 
РАР)� Валентин Гвоздій закликав керівників регіональ-
них рад, по можливості, привести у відповідність ці дані�

«Можливо, не вносяться дані зі сплати внесків в регіо-
нальних радах через війну. Тому, користуючись можливіс-
тю, прошу звернути увагу на це і протягом найближчого 
місяця привести у відповідність всі дані. Зробіть у себе 
ревізію з фіксації сплат і внесіть інформацію. ЄРАУ пра-
цює в звичному режимі. Давайте не чекати кінця року, 
а приведемо все це у відповідність зараз», — звернувся 
до керівників РАР заступник Голови НААУ, РАУ�

Він також запевнив, що ЄРАУ надійно працює і за-
хищений від кібератак, які під час воєнної агресії мали 
місце, проте не змогли нашкодити реєстру�

Також на засіданні РАУ 1 серпня 2022 року ухвалила 
рішення про відновлення в Єдиному реєстрі адво
катів України публічного відображення інформації 
у профайлі адвоката про призупинення/зупинення 

адвокатської діяльності, а також відомостей про 
наявність дисциплінарних рішень щодо адвоката.

Інформація, яка була доступна для перегляду до за-
провадження воєнного стану, а саме адреса робочого 
місця, номер телефону та електронна пошта, наразі 
залишатиметься закритою.

Нагадаємо, додаткова інформація профілю адво-
катів у ЄРАУ не відображається у відкритому доступі 
на підставі рішення РАУ від березня 2022 року� Моти-
вами цього рішення став воєнний стан, під час якого 
загострилася необхідність захистити персональну ін-
формацію про адвокатів�

Разом з тим, жодних змін щодо роботи Особистого 
онлайн-кабінету адвоката та пов’язаних із ним серві-
сів не було� Система генерації онлайн-ордерів також 
працює у звичайному режимі�

Для отримання витягів з ЄРАУ та  іншої офіційної 
інформації з Реєстру необхідно звертатися до рад ад-
вокатів регіонів або до Ради адвокатів України на елек-
тронну пошту info@unba.org.ua.

На засіданні Ради адвокатів України заступник Го
лови НААУ, РАУ Валентин Гвоздій презентував ре
зультати підтримки міжнародних партнерів НААУ 
з початку повномасштабного вторгнення російських 
військ в Україну�

Він зазначив, що на сьогодні НААУ змогла зібрати 
майже 500 тисяч доларів�

«Це була кропітка і  важка робота. Ми постійно 
проводили онлайн-зустрічі, дзвінки, з  Лідією Павлів-
ною зустрічалися особисто з керівниками міжнарод-
них федерацій адвокатів в Європі. І ми дякуємо кожній 
асоціації — великій і маленькій — за цю допомогу», — 
сказав Валентин Гвоздій�
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Він повідомив, що  НААУ вдалося домовитись 
з американською компанією і зареєструвати профіль 
на міжнародному порталі Benevity для збору пожер-
твувань для підтримки українських адвокатів під час 
воєнної агресії�

«Принцип цього спонсорства полягає в тому, що ко-
жен кейс, який реєструється на цьому порталі, може 
мати спонсора. І кожен долар чи євро, який туди надхо-
дить, подвоюється цим спонсором. Нашим спонсором 
є компанія LexisNexis», — розповів заступник Голови 
НААУ, РАУ�

Тиждень тому до НААУ надійшли 36 тисяч доларів 
від  Європейської асоціації адвокатів, є  домовленості 
про надходження 10 тисяч євро від Асоціації адвокатів 
Азербайджану та 10 тисяч євро від Міжнародної асоціації 
юристів (ІВА)� Валентин Гвоздій запевнив, що всі ці кошти 
будуть направлені на портал LexisNexis і подвоються�

Також він наголосив, що  благодійна допомога, 
яка надходить до НААУ від міжнародних партнерів, 
направляється виключно на  підтримку українських 
колег, які постраждали від війни�

«Ні на переїзди, ні на проживання, ні на будь-що інше 
ми не витратили жодної копійки. Я хочу, щоб всі про 
це знали, бо ми звітуємо про всі витрачені кошти», — 
запевнив Валентин Гвоздій�

Оновлений звіт про міжнародну благодійну під-
тримку в період воєнного стану буде презентований 
у кінці серпня 2022 року�

Нагадаємо, НААУ наразі видала два звіти про ді-
яльність Опікунської ради, кожен мав українську 
та англійську версії� Документи опубліковані на сайті 
НААУ�

РАУ створила інститут представників НААУ 
за  кордоном замість іноземних представництв. 
Раніше створені представництва НААУ ліквідовані, всі 
кадрові і та інші рішення щодо представництв втрати-
ли чинність�

Відповідні зміни ухвалені у  рішенні РАУ №  59 
від 02�08�2022 «Про затвердження у новій редакції По-
ложення про представництво Національної асоціації 
адвокатів України за кордоном»�

Положення, зокрема, визначає, що у кожній дер-
жаві можуть призначатись та  функціонувати один 
або  більше представників НААУ, чия діяльність ко-
ординується профільним комітетом НААУ� У випадку, 
якщо в  конкретній країні перебування призначено 

декілька представників, то  той представник, який 
базується в столиці країни перебування, є головним 
представником, і інші представники в цій країні коор-
динують свою діяльність через нього�

Представники НААУ за кордоном не є юридичними 
особами і здійснюють діяльність самостійно в інтере-
сах НААУ та в межах законодавства країни-перебуван-
ня (реєстрації)� Рішення про призначення представ-
ника НААУ за кордоном приймає Голова НААУ, РАУ�

Представники НААУ уповноважені взаємодіяти 
із представниками іноземних органів адвокатського 
самоврядування, державних органів, підприємств, 
установ, організацій, наукових закладів, а також із фі-
зичними та  юридичними особами; співпрацювати 
з  іноземними дипломатичними представництвами 
в  державі перебування (реєстрації) на  підставі від-
повідної оформленої акредитації консульської уста-
нови та/або МЗС України; контактувати із закордон-
ними партнерами НААУ задля обміну досвідом між 
адвокатами� Представники популяризують діяльність 
НААУ за кордоном, а також мають право проводити ін-
формаційні та освітні заходи, фандрейзингову роботу 
для розвитку інституту адвокатури України�

Представники автоматично входять до складу Ко-
мітету з міжнародних зв’язків без права голосу� НААУ 
повідомляє про призначення представника НААУ 
за кордоном відповідну національну асоціацію адво-
катів країни перебування�

Положення регулює порядок звітності про діяль-
ність та покладає на представника самостійне вирі-
шення організаційних питань та планування роботи� 
Фінансування діяльності представників НААУ за кор-
доном здійснюється за їх власний рахунок, за рахунок 
коштів спонсорів (фізичних та юридичних осіб), благо-
дійних фондів (організацій) та ґрунтується на принципі 
самофінансування�

Голова НААУ Лідія Ізовітова призначила голо
вою Комітету з інформаційної політики та інформа
ційної безпеки Богдана Кушніра, головою Коміте
ту зі спортивного права і фізкультури — Михайла 
Давидюка.

Про ротацію Лідія Ізовітова повідомила під час за-
сідання РАУ у Закарпатті�

Нові призначення зроблені для того, щоб покращи-
ти розвиток відповідних напрямків діяльності НААУ, 
цільових програм і проєктів�
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Богдан Кушнір входить до складу Комітету захисту 
прав адвокатів НААУ, працює в юридичних компаніях 
«Аргумент» і  АО D Gravity, обліковується в  ЄРАУ як 
адвокат міста Києва, отримав свідоцтво у 2021 році�

Михайло Давидюк — адвокат з 2005 року, обліко-
вується в ЄРАУ у Раді адвокатів Рівненської області�

Заступниками голови Комітету з  інформацій-
ної політики стали Володимир Ємельянов та  Олег 
Клим’юк�

До цього часу відповідні комітети очолювали Ва-
дим Хабібуллін, який був призначений у  2017 році, 
і  Тарас Ламах, який керував спортивним комітетом 
НААУ з 2016 року�

РАУ призначила т. в. о. керівників РАмК і КДКА 
в умовах неможливості провести конференцію ад
вокатів столиці під час воєнного стану.

РАУ затвердила у новій редакції Положення про 
Раду адвокатів міста Києва та як засновник юридичної 
особи призначила тимчасового виконувача обов’язків 
керівника юридичної особи  — Ради адвокатів міста 
Києва для вирішення поточних питань органу з Подат-
ковою адміністрацією, заборгованістю із виплати зар-
плат працівникам Секретаріату, погашення орендної 
плати тощо� Аналогічне рішення прийнято і стосовно 
КДКА міста Києва�

У  відповідних рішеннях РАУ посилається на  те, 
що Звітно-виборна конференція адвокатів міста Києва 
від 07�11�2021 визнана такою, що відбулась із пору-
шеннями приписів Закону №5076-VI та рішень вищих 
органів адвокатського самоврядування� Всі прийнятті 
рішення Звітно-виборної конференції адвокатів міста 
Києва від 07�11�2021 є такими, що не мають юридичних 
наслідків�

Цими рішеннями РАУ стабілізувала роботу РАмК 
і КДКА у розрізі їхніх повноважень виключно як юри-
дичних осіб в  умовах воєнного стану, коли немає 
можливості провести конференцію адвокатів столиці 
для обрання повноважного складу і відновлення пов-
ноцінної роботи органів адвокатського самоврядуван-
ня, враховуючи припинення повноважень  членів Ради 
адвокатів міста Києва та її голови Рябенка П� К�, обра-
них Конференцією адвокатів міста Києва  08�10�2016, 
членів КДКА і її голови Орлова І� Ф�

Нагадуємо, рішенням Ради адвокатів України 
№  8 від  28�01�2022 утворено Організаційний комі-
тет з проведення конференції адвокатів міста Києва 
для забезпечення проведення загальних зборів ад-
вокатів з  висування делегатів на  конференцію ад-
вокатів міста Києва, а  також конференції адвокатів 
міста Києва�

Проте, враховуючи Указ Президента України 
№ 64/2022 від 24�02�2022, яким в Україні введено во-
єнний стан у зв’язку з агресією Російської Федерації 
проти України, проведення загальних зборів адвока-
тів та конференції адвокатів міста Києва неможливе 
до закінчення дії воєнного стану в Україні�

Відтак, РАУ затвердила в новій редакції Положення 
про РАмК та  Положення про КДКА з  метою збере-
ження та оптимального використання та утримання 
майна цих юридичних осіб, виконання законодавчих 
вимог трудового, податкового, регуляторного та ін-
шого законодавства України� Цим же рішенням РАУ 
призначила Вадима Красника тимчасовим викону-
вачем обов’язків керівника юридичної особи Ради 
адвокатів міста Києва, Тетяну Гнатюк — тимчасовим 
виконувачем обов’язків керівника юридичної особи 
КДКА м� Києва�

ГОЛОВА НААУ ПРОВЕЛА ЗУСТРІЧ 
З  КЕРІВНИКОМ ОФІСУ ОМБУДСМЕНА ПОЛЬЩІ

У Варшаві відбулася зустріч Голови НААУ Лідії 
Ізовітової з головою офісу омбудсмена Республіки 
Польща Мирославом Врублевським.

Під час розмови йшлося про правовий статус укра-
їнців у Польщі� У цьому контексті були обговорені тер-
міни перебування українських громадян на території 
Польщі і правові наслідки щодо їх перебування на те-

риторії Польщі понад 90 днів� Напередодні до НААУ 
звернулися адвокати, що перебувають у Польщі, з при-
воду прострочення терміну 90 днів, відтак Голова НААУ 
повідомила офіс омбудсмена про цю проблему� За під-
сумками зустрічі керівник офісу обмудсмена Польщі 
пообіцяв надати роз’яснення на  письмовий запит 
Голови НААУ�
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Новини та події

ГОЛОВА НААУ, РАУ 
ЛІДІЯ ІЗОВІТОВА ПРОВЕЛА ЗУСТРІЧ 
З  ПРЕЗИДЕНТОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ 
АДВОКАТІВ ПОЛЬЩІ ПШЕМИСЛАВОМ РОСАТІ

7 липня 2022 року Голова НААУ, РАУ Лідія Ізовіто
ва  провела зустріч з  президентом Національної 
Ради Адвокатів Польщі Пшемиславом Росаті.

У складі делегації НААУ офіс самоврядної органі-
зації адвокатів Польщі відвідали секретар РАУ Ігор Ко-
лесников та директор представництва НААУ у Кракові 
Ірина Василик�

На  зустрічі обговорювалися питання виконання 
рекомендацій ССВЕ про спрощений допуск україн-
ських адвокатів до практики у країнах-членах ССВЕ, 
зокрема і в Польщі�

Учасники розмови погодили план навчальних 
заходів для українських адвокатів, які перебувають 
тимчасово у Польщі і планують отримати доступ до ад-
вокатської професії у цій країні�

Делегація НААУ висловила вдячність за  всебічну 
підтримку, в тому числі і благодійні кошти, надані укра-
їнських адвокатам і всім громадянам, які перебувають 
у Польщі після початку російської агресії проти України�

ДЕЛЕГАЦІЯ НААУ 
ВІДВІДАЛА ЦЕНТР КООРДИНАЦІЙНОЇ ДОПОМОГИ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАЛАТИ ЮРИСТІВ У  ВАРШАВІ

Голова НААУ, РАУ Лідія Ізовітова та секретар РАУ 
Ігор Колесников під час візиту до Польщі відвідали 
Центр координаційної допомоги Національної палати 
юристів Польщі� Центр зосереджений у цілому на до-
помозі українцям, які отримали тимчасовий прихисток 
у Польщі�

Під час візиту делегацію НААУ супроводжували ві-
це-президент Національної палати юристконсультів 
Польщі Міхал Корвек, голова зовнішньополітичної 
комісії Національної палати юристконсультів Пьотр 
Хрчоновіч та координатор Центру координації право-
вої допомоги, юристконсульт Магдалена Бартосевич�

Лідія Ізовітова висловила вдячність органам само-
врядування юристконсультів Польщі не тільки за під-
тримку українців, які рятуються від війни, але також 
і за допомогу українським адвокатам, які тепер пере-
бувають у Польщі�

Національна палата юрисконсультів Польщі — са-
моврядна неурядова організація, яка об’єднує юрис-
тів� Делегація НААУ відвідала Варшаву на запрошення 
цієї організації з нагоди її 40-річчя�
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Рішення органів адвокатського самоврядування

ОГЛЯД РІШЕНЬ РАУ
1-2 СЕРПНЯ 2022 РОКУ

№, дата прийняття 
рішення, назва

Зміст прийнятого рішення РАУ

Рішення № 47
від 01 серпня 2022 року
«Про відкриття 
для публічного доступу 
інформації про зупинення 
або припинення права 
на заняття адвокатською 
діяльністю в Єдиному 
реєстрі адвокатів України»

Внести зміни до п� 1 резолютивної частини рішення Ради адвокатів України «Про 
закриття для публічного доступу персональних даних адвокатів у Єдиному реєстрі 
адвокатів України на період запровадження воєнного стану» № 22 від 02�03�2022, 
доповнивши його реченням наступної редакції:
«З 01 серпня 2022 року відкрити для публічного доступу інформацію, розміщену 
в Єдиному реєстрі адвокатів України, про зупинення або припинення права 
на заняття адвокатською діяльністю, у тому числі дані про наявність рішень кваліфі-
каційно-дисциплінарних комісій адвокатури про притягнення адвокатів до дисци-
плінарної відповідальності»

Рішення № 49
від 01 серпня 2022 року
«Про звернення Ради 
адвокатів України 
до міжнародних 
та українських інституцій 
з питань реформування 
адвокатури України»

Доручити Голові Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України 
Ізовітовій Л� П� направити звернення до Парламентської асамблеї Ради Європи, 
Європейського комісара з питань юстиції, Ради адвокатських та правничих 
товариств Європи (ССВЕ), Міжнародної асоціації юристів (IBA), Президента України, 
Верховної Ради України, Комітету Верховної Ради України з питань правової 
політики, зазначивши, що пропозиції в Проєкті Плану відновлення України 
по реформі адвокатури не можуть бути реалізовані, оскільки несуть руйнівні євро-
інтеграційні ризики, створюють перешкоди до членства України в Європейському 
Союзі та підривають національну безпеку держави

Рішення № 50
від 01 серпня 2022 року
«Про внесення змін 
до Регламенту Ради 
адвокатів регіону»

1� Внести зміни до Регламенту ради адвокатів регіону, затвердженого рішенням 
Ради адвокатів України № 178 від 25�10�2014, із змінами, доповнивши розділ 3 
новим пунктом 3�2 у наступній редакції:
«3�2� У разі, якщо п’ятирічний строк повноважень голови Ради адвокатів міста 
Києва та членів Ради адвокатів міста Києва, обраних рішенням Конференції 
адвокатів міста Києва сплинув, у тому числі з урахуванням припинення дії правил 
континуїтету, встановлених рішенням Ради адвокатів України №113 від 27�10�2021 
для обраних на 5-річний строк членів Ради адвокатів міста Києва та Голови Ради 
адвокатів міста Києва, а нового голову та членів Ради адвокатів міста Києва 
в установленому Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 
порядку не обрано Конференцією адвокатів міста Києва, то з метою збереження 
та оптимального використання та утримання майна юридичної особи, виконання 
законодавчих вимог трудового, податкового, регуляторного та іншого законодав-
ства України, рішенням Ради адвокатів України може бути призначено тимчасового 
виконувача обов’язків керівника юридичної особи Ради адвокатів міста Києва� 
Такий тимчасовий виконувач обов’язків керівника юридичної особи Ради адвокатів 
міста Києва має виключно повноваження:
3�2�1� Представляти Раду адвокатів міста Києва в органах державної влади, органах 
місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, перед 
громадянами без доручення�
3�2�2� Представляти НААУ, як засновника Ради адвокатів міста Києва, перед 
суб’єктами державної реєстрації, з приводу проведення державної реєстрації змін 
до відомостей про Раду адвокатів міста Києва, що містяться в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань 
за дорученням Голови Ради адвокатів України, Національної асоціації адвокатів 
України�
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3�2�3� Розпоряджатись коштами та майном Ради адвокатів міста Києва�
3�2�4� Укладати трудові, цивільно-правові угоди, господарські договори від імені 
Ради адвокатів міста Києва�
3�2�5� Уповноважувати на представництво від імені Ради адвокатів міста Києва�
3�2�6� Приймати та звільняти з роботи найманих працівників�
3�2�7� Забезпечувати ведення діловодства Ради адвокатів міста Києва�
3�2�8� Призначати на посади та звільняти з посад працівників секретаріату Ради 
адвокатів міста Києва, застосовувати до них заходи заохочення та/або дисциплінар-
ного впливу�
3�2�9� В рамках затвердженого конференцією адвокатів регіону штатного розпису 
затверджувати структуру секретаріату Ради адвокатів міста Києва та вносити зміни 
до такої структури і штатного розпису�
3�2�10� Затверджувати положення про структурні підрозділи секретаріату Ради 
адвокатів міста Києва, посадові інструкції його працівників та порядок атестації 
працівників секретаріату Ради адвокатів міста Києва згідно з чинним законодавством 
України�
3�2�11� Видавати накази та доручення, виконувати інші організаційно-розпорядчі 
та господарсько-фінансові функції, пов‘язані з діяльністю Ради адвокатів міста 
Києва� Тимчасовий виконувач обов’язків керівника юридичної особи Ради адвокатів 
міста Києва увільняється від виконання обов’язків керівника юридичної особи Ради 
адвокатів міста Києва рішенням Ради адвокатів України»

Рішення № 52
від 01 серпня 2022 року
«Про внесення змін 
до Регламенту кваліфі-
каційно-дисциплінар-
ної комісії адвокатури 
регіону»

1� Внести зміни до Регламенту кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 
регіону, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 268 від 17�12�2013, 
із змінами, доповнивши розділ 5 «Повноваження посадових осіб та членів кваліфіка-
ційно-дисциплінарної комісії» новим пунктом 5�9� у наступній редакції:
«5�9� У разі, якщо п’ятирічний строк повноважень голови Кваліфікаційно-дисциплі-
нарної комісії адвокатури м� Києва та членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
адвокатури м� Києва, обраних рішенням Конференції адвокатів міста Києва, сплинув, 
у тому числі з урахуванням припинення дії правил континуїтету, встановлених 
рішенням РАУ № 113 від 27�10�2021 для обраних на 5-річний строк членів Кваліфіка-
ційно-дисциплінарної комісії адвокатури м� Києва та Голови КДКА м� Києва, а нового 
голову та членів КДКА м� Києва в установленому Законом України «Про адвокатуру 
та адвокатську діяльність» порядку не обрано Конференцією адвокатів міста 
Києва, то з метою збереження та оптимального використання та утримання майна 
юридичної особи, виконання законодавчих вимог трудового, податкового, регу-
ляторного та іншого законодавства України, рішенням РАУ може бути призначено 
тимчасового виконувача обов’язків керівника юридичної особи КДКА м� Києва� Такий 
тимчасовий виконувач обов’язків керівника юридичної особи КДКА м� Києва має 
виключно повноваження:
5�9�1� Представляти КДКА м� Києва в органах державної влади, органах місцевого 
самоврядування, підприємствах, організаціях, установах, перед громадянами;
5�9�2� Представляти НААУ, як засновника КДКА м� Києва, перед суб’єктами державної 
реєстрації, з приводу проведення державної реєстрації змін до відомостей про КДКА 
м� Києва, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб — підприємців та громадських формувань за дорученням Голови РАУ, НААУ;
5�9�3� Організовувати і забезпечувати ведення діловодства у КДКА м� Києва;
5�9�4� Розпоряджатись коштами і майном КДКА м� Києва відповідно до затвердженого 
кошторису;
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5�9�5� Укладати трудові, цивільно-правові угоди, господарські договори від імені 
КДКА м� Києва� Приймати та звільняти з роботи найманих працівників, призначати 
на посади та звільняти з посад працівників секретаріату КДКА  
м� Києва, застосовувати до них заходи заохочення та/або дисциплінарного впливу;
5�9�6� Видавати накази та доручення� Уповноважувати осіб на здійснення представ-
ництва інтересів від імені КДКА м� Києва;
5�9�7� Затверджувати структуру штатного розпису секретаріату КДКА м� Києва, 
в рамках затвердженого конференцією адвокатів регіону штатного розпису, 
вносити зміни до структури та штатного розпису;
5�9�8� Затверджувати положення про структурні підрозділи секретаріату КДКА 
м� Києва, посадові інструкції його працівників та порядок атестації працівників 
секретаріату КДКА м� Києва згідно з чинним законодавством України;
5�9�9� Виконувати інші організаційно-розпорядчі та господарсько-фінансові функції, 
пов‘язані з діяльністю КДКА м� Києва� Тимчасовий виконувач обов’язків керівника 
юридичної особи КДКА м� Києва увільняється від виконання обов’язків керівника 
юридичної особи КДКА м� Києва рішенням РАУ»

Рішення № 54
від 01 серпня 2022 року 
«Про затвердження 
алгоритму дій при 
розгляді радами 
адвокатів регіонів заяв 
(матеріалів), пов’язаних 
з проходженням 
стажування у Раді 
адвокатів міста Києва»

Затвердити алгоритм дій при розгляді радами адвокатів регіонів заяв (матеріалів), 
пов’язаних з проходженням стажування у Раді адвокатів міста Києва відповідно до якого:
1�1� У випадку наявності підтвердження факту звернення особи із заявою 
про проходження стажування в межах дії свідоцтва про складання кваліфі-
каційного іспиту до Ради адвокатів міста Києва в період її повноважності, 
однак за відсутності можливості розпочати/продовжити стажування в зв’язку 
з відсутністю в місті Києві належним чином обраних Голови Ради адвокатів міста 
Києва та членів Ради адвокатів міста Києва, матеріали такої особи, за її заявою 
до НААУ, можуть бути направлені до іншої ради адвокатів регіону для проходження 
стажування на загальних засадах� Якщо особою були сплачені всі внески 
за організацію та проходження стажування, визначені Законом України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність» та затверджені РАУ, то при направленні 
її матеріалів до іншої ради адвокатів регіону, вона звільняється від сплати внеску 
на проходження стажування до РАУ та ради адвокатів регіону� Здійснення пере-
рахування оплати, здійсненої раніше стажистом на рахунок Ради адвокатів міста 
Києва до іншої визначеної ради адвокатів регіону здійснюється за відповідним 
поданням ради адвокатів регіону до Ради адвокатів міста Києва� Інші платежі 
підлягають сплаті до відповідної ради адвокатів регіону та керівнику стажування, 
у випадку його призначення цією радою, у розмірі, визначеному пропорційно часу, 
необхідного для продовження такого стажування, відповідно до періодів подання 
та затвердження звітів про стажування�
1�2� У разі відсутності у особи, яка склала кваліфікаційний іспит в КДКА м� Києва 
в період повноважності її складу, оригіналу свідоцтва про складання кваліфікацій-
ного іспиту, до заяви може додаватися копія (ксерокопія) свідоцтва про складення 
кваліфікаційного іспиту та/або інформація з реєстру осіб, які склали/не склали 
кваліфікаційний іспит�
1�3� У випадку наявності у стажиста підтверджуючих документів про направлення 
його на стажування Радою адвокатів міста Києва у повноважному складі 
до конкретного керівника стажування (рішення Ради адвокатів міста Києва про 
направлення на стажування, направлення на стажування, наявність інформації 
про стажиста в профайлі адвоката-керівника стажування тощо), такий стажист має 
право продовжувати розпочате стажування у призначеного Радою адвокатів міста 
Києва керівника стажування, подаючи відповідні звіти до визначеної ради адвокатів 
регіону для їх перевірки та затвердження, або обрати нового керівника



липень-серпень 2022� №�7-8�(83)12

Рішення органів адвокатського самоврядування

№, дата прийняття 
рішення, назва

Зміст прийнятого рішення РАУ

стажування відповідного регіону� При визначенні радою адвокатів регіону нового 
керівника стажування стажистом сплачується безпосередньо на користь цього 
керівника стажування внесок на проходження стажування в розмірі, визначеному 
відповідно до п�п� 1�1 цього рішення�
1�4� У випадку надання стажистом рішення (рішень), прийнятого (прийнятих) 
повноважним складом Ради адвокатів міста Києва про затвердження його 
поточного (поточних) звітів, такий стажист може продовжити подальше стажування 
та подати до визначеної ради адвокатів регіону наступний поточний звіт для його 
оцінки та затвердження відповідною радою адвокатів регіону�
1�5� У випадку наявності у стажиста підтвердження надання до Ради адвокатів міста 
Києва поточного звіту (звітів), за відсутності підтвердження перевірки та затвердження 
таких звітів Радою адвокатів міста Києва у повноважному складі, визначена рада 
адвокатів регіону має право повторно провести перевірку та оцінку поточного звіту 
(звітів) стажиста� При цьому можуть одночасно заслуховуватись кілька поточних звітів� 
У такому випадку внесок на проходження стажування підлягає сплаті до відповідної 
ради адвокатів регіону в розмірі, визначеному згідно з п�п� 1�1 цього рішення, однак 
не менше 1/3 суми встановленого Законом України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» та рішень РАУ внеску, що підлягає сплаті стажистом на забезпечення 
діяльності ради адвокатів регіону�
1�6� У випадку наявності рішення про затвердження поточних звітів за весь період 
стажування стажиста Радою адвокатів міста Києва у повноважному складі, відповідно 
визначена рада адвокатів регіону проводить оцінку результатів стажування та приймає 
рішення згідно  з ч� 7 ст� 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»� 
У такому випадку внесок на проходження стажування підлягає сплаті до відповідної 
ради адвокатів регіонів у розмірі 1/3 суми встановленого Законом України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність» внеску, що підлягає сплаті стажистом 
на забезпечення діяльності ради адвокатів регіону�
1�7� Для стажистів, які відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» звернулися з заявою про направлення на стажування до Ради адвокатів міста 
Києва у період її повноважності, однак не змогли пройти його в зв’язку з відсутністю 
в місті Києві належним чином обраних Голови Ради адвокатів міста Києва та членів Ради 
адвокатів міста Києва, строк стажування може перевищувати 6 місяців�
2� Це рішення підлягає застосуванню до правовідносин, що виникли у відносинах 
з іншими радами адвокатів регіонів, у випадку неможливості виконання пп� 1�6, 
1�7, 3�1, 5�8 Положення про організацію та порядок проходження стажування 
для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю 
у звичайному порядку

Рішення № 55
від 01 серпня 2022 року
«Про імплементацію деяких 
положень рішень Ради 
адвокатів України до наказу 
МВС «Деякі питання 
ведення обліку відомостей 
про притягнення особи 
до кримінальної відпо-
відальності та наявності 
судимості» від 30�03�2022 
№ 207»

1� Внести зміни до Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку 
складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення 
кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю 
в Україні, затвердженого рішенням РАУ № 270 від 17�12�2013  
(зі змінами), далі — Порядок, виклавши:
— підпункт 3 п� 2 розд� 2 Порядку у новій редакції наступного змісту «3) витяг 
з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи 
до кримінальної відповідальності та наявності судимості» (скорочений);
— підпункт 1 ч� 2 п� 7 розд� 2 Порядку у новій редакції наступного змісту  
«1) витягом встановленої форми, який містить відомості з інформаційно- 
аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної від-
повідальності та наявності судимості» (скорочений)� Термін дії витягу складає 3 місяці 
з дати його видачі»�
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2� Внести зміни до Положення про організацію та порядок проходження стажування 
для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, 
затвердженого рішенням № 80 від 01�06�2018 (зі змінами), далі — Положення:
— слова «5� Довідка про відсутність судимості №_ від «_»_ р�;» у додатку 4 
до Положення викласти у новій редакції «5� Довідка/витяг про відсутність судимості 
№_ від «_»__ р�;»;
— слова «10� Довідка про відсутність судимості» у додатку 12 до Положення 
викласти у новій редакції «10� Довідка/витяг про відсутність судимості»;
— виключити слова «13� Довідка про відсутність судимості» у додатку 12 
до Положення та привести у відповідність подальшу нумерацію додаткових 
документів, визначених додатком 12;
— слова «7� Довідка про відсутність судимості» у додатку 13 до Положення 
викласти у новій редакції «7� Довідка/витяг про відсутність судимості»�
3� Внести зміни до рішення Ради адвокатів України «Про особливості допуску 
до складення кваліфікаційного іспиту в період воєнного часу» № 35 від 25�03�2022, 
виключивши:
— у п� 1 резолютивної частини цього рішення слова «відсутність у них судимості та»;
— у п� 2 резолютивної частини цього рішення абзац другий наступного змісту: 
«довідку встановленої форми, яка містить відомості з персонально-довідкового 
обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України про 
відсутність (наявність) судимості» (скорочену);»�
4� Внести зміни до рішення Ради адвокатів України «Про деякі питання, пов’язані 
з проходженням стажування у період воєнного часу» № 39 від 25�03�2022, 
виключивши:
— у п�1 резолютивної частини цього рішення слова: «відсутність у них судимості та»;
— у п� 2 резолютивної частини цього рішення абзац другий наступного змісту: 
«документ встановленої форми (довідка, витяг) про відсутність у такої особи 
судимості, виданий компетентним органом;»�
5� Зобов’язати осіб, які після 25 березня 2022 року подали власноруч написані 
та засвідчені особистим підписом заяви про відсутність у них судимості до органів 
адвокатського самоврядування регіонів, подати у найкоротший строк у відповідні 
ради адвокатів регіонів та КДКА регіонів витяг з інформаційно- аналітичної системи 
«Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності 
та наявності судимості» (скорочений)�
6� Зобов’язати ради адвокатів регіонів та КДКА регіонів повідомити про вимоги 
п� 5 цього рішення, особам, які подали до них власноруч написані та засвідчені 
особистим підписом заяви про відсутність у них судимості

Рішення № 58
від 01 серпня 2022 року
«Про звернення Ради 
адвокатів України 
до Ради суддів України, 
Вищої ради правосуддя 
та Верховного Суду 
щодо неприпустимості 
втручання в діяльність 
органів адвокатського 
самоврядування»

1� Взяти до відома лист Голови ВКДКА Вилкова С� В� про протиправне втручання 
в діяльність органів адвокатського самоврядування при розгляді дисциплінар-
ної справи стосовно Черезова І� Ю� та заявити про неприпустимість порушення 
судами незалежності інституту адвокатури, шляхом заборони ВКДКА та КДКА 
здійснювати повноваження, закріплені Конституцією України та Законом України 
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність»�
2� Доручити Голові НААУ, РАУ Ізовітовій Л� П� звернутись до Ради суддів України, 
Вищої ради правосуддя та Верховного Суду, наголосивши на необхідності 
дотримання суддями принципів незалежності та самоврядності органів адвокат-
ського самоврядування при розгляді дисциплінарних справ, а також звернутись 
з проханням до Верховного Суду затвердити узагальнення щодо неправомірності
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винесення рішень суду про припинення повноважень органів адвокатського само-
врядування, визначених Конституцією України та Законом України «Про адвокатуру 
та адвокатську діяльність», включивши до предмета узагальнення Ухвалу 
Окружного адміністративного суду м� Києва від 09�06�2022 справі № 640/8036/22

Рішення № 59
від 02 серпня 2022 року
«Про затвердження 
у новій редакції 
Положення про пред-
ставництво Національної 
асоціації адвокатів 
України за кордоном»

1� Ліквідувати попередньо створені представництва НААУ за кордоном�
2� Визнати такими, що втратили чинність рішення РАУ та розпорядження Голови 
НААУ, РАУ щодо представництв НААУ за кордоном, а також інші акти, прийняті на їх 
виконання�
3� Затвердити у новій редакції Положення про представництво НААУ за кордоном 
(додається)�
4� Доручити Комітету з міжнародних зв’язків НААУ, з урахуванням п� 3 цього 
рішення, підготувати зміни до спеціальних (додаткових) завдань та прав Комітету 
з міжнародних зв’язків та подати їх на підпис Голові НААУ, РАУ Ізовітовій Л� П�

Рішення № 60
від 02 серпня 2022 року
«Щодо виконання 
адвокатами вимог, 
передбачених пунктом 2 
частини 1 статті 7 
Закону України «Про 
адвокатуру та адвокатську 
діяльність»»

Рада адвокатів України, розглянувши підготовлений Робочою групою з питань 
виконання приписів ст� 7 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» проєкт роз’яснення щодо виконання адвокатами вимог, передбачених 
п� 2 ч� 1 ст� 7 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 
врахувавши пропозиції, зауваження та доповнення членів Ради адвокатів України, 
в межах повноважень роз’яснює наступне�
03 березня 2022 року Рада адвокатів України з метою виконання заходів правового 
режиму воєнного стану, які передбачені ст� 8 Закону України «Про правовий режим 
воєнного стану» та забезпечення прав адвокатів у період оголошеного воєнного 
стану, прийняла рішення № 24 «Про особливості проходження адвокатами 
військової або альтернативної (невійськової) служби у період воєнного стану»�
У зв’язку з неоднозначністю сприйняття змісту рішення, зокрема, щодо 
виконання адвокатом вимог, передбачених ст� 7 Закону України «Про адвокатуру 
та адвокатську діяльність», виникла необхідність у наданні наступних роз’яснень�
Відповідно до положень ч� 1 ст� 7 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» несумісною з діяльністю адвоката є, зокрема, військова або альтерна-
тивна (невійськова) служба (п� 2 ч� 1 ст� 7 Закону)�
Загальні засади проходження в Україні військової служби визначені Законом 
України «Про військовий обов’язок і військову службу»� Частиною 9 ст� 1 Закону 
України «Про військовий обов’язок і військову службу» визначено, що військовос-
лужбовці — це особи, які проходять військову службу�
Згідно з ч� 1 ст� 2 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», 
військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає 
у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я і віком громадян 
України (за винятком випадків, визначених законом), іноземців та осіб без 
громадянства, пов’язаній із обороною України, її незалежності та територіальної 
цілісності�
Час проходження військової служби зараховується громадянам України до їх 
страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу 
державної служби�
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Частиною 6 ст� 2 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» 
передбачені наступні види військової служби: — строкова військова служба;  
— військова служба за призовом під час мобілізації, на особливий період;  
— військова служба за контрактом осіб рядового складу; — військова служба 
за контрактом осіб сержантського і старшинського складу; — військова служба 
(навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних 
закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової 
підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки (далі — 
вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних 
закладів); — військова служба за контрактом осіб офіцерського складу; — військова 
служба за призовом осіб офіцерського складу; — військова служба за призовом осіб 
із числа резервістів в особливий період�
Організаційно-правові засади альтернативної (невійськової) служби визначені 
Законом України «Про альтернативну (невійськову) службу»�
Згідно з абз� 1 ч� 1 ст� 1 Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» 
альтернативна служба є службою, яка запроваджується замість проходження 
строкової військової служби і має на меті виконання обов’язку перед суспільством�
Тобто на законодавчому рівні чітко визначені статус військовослужбовця 
та конкретні види військової служби� Також визначено, що альтернативна служба 
є своєрідною «заміною» строкової військової служби, як одного з видів військової 
служби�
З системного аналізу наведених норм випливає, що несумісною з діяльністю 
адвоката в розумінні Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 
п� 2 ч� 1 ст� 7 є:
1) військова служба в будь-якому виді з переліку, визначеного в ч� 6 ст� 2 Закону 
України «Про військовий обов’язок і військову службу»;
2) альтернативна (невійськова) служба як заміна конкретного виду військової 
служби — строкової військової служби�
Відповідно до ч� 2 ст� 7 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 
у разі виникнення обставин несумісності, встановлених частиною першою 
цієї статті, адвокат у триденний строк з дня виникнення таких обставин подає 
до ради адвокатів регіону за адресою свого робочого місця заяву про зупинення 
адвокатської діяльності�
Згідно з п� 1 ч� 2 ст� 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 
порушення вимог несумісності є дисциплінарним проступком адвоката та є відповідно 
підставою для притягнення адвоката до відповідальності згідно з ч� 1 ст� 34 Закону�
З огляду на це та у зв’язку з введенням воєнного стану, за наявності об’єктивних 
причин несвоєчасного виконання адвокатами вимог ч� 2 ст� 7 Закону України 
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» у зв’язку з проходженням військової 
або альтернативної (невійськової) служби, РАУ і було прийняте рішення № 24 
від 03�03�2022: «У період воєнного стану не вважати порушенням вимог щодо 
несумісності проходження військової або альтернативної (невійськової) служби 
адвокатами та не застосовувати таку підставу для притягнення адвоката до дисци-
плінарної відповідальності»�
Це рішення не звільняє адвокатів від виконання вимог ст� 7 Закону України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо зупинення адвокатської діяльності 
у зв’язку з виникненням обставин несумісності
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Рішення № 61
від 02 серпня 2022 року
«Про затвердження 
роз’яснення щодо 
питань оскарження 
рішення дисциплінарної 
палати КДКА регіону 
про порушення 
дисциплінарної справи 
стосовно адвоката при 
наявності рішення про 
притягнення адвоката 
до дисциплінарної 
відповідальності»

Рада адвокатів України, розглянувши звернення Голови ВКДКА Сергія Вилкова 
від 21�06�2022 щодо питань оскарження рішення дисциплінарної палати КДКА 
регіону про порушення дисциплінарної справи стосовно адвоката за наявності під 
час розгляду скарги в ВКДКА рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної 
відповідальності, встановила наступне�
Реалізовуючи повноваження, визначені ст� 52 Закону України «Про адвокатуру 
та адвокатську діяльність», ВКДКА розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність 
КДКА�
Так, згідно з ч� 2 ст� 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 
рішення про порушення дисциплінарної справи з визначенням місця, дня і часу 
її розгляду чи про відмову в порушенні дисциплінарної справи надсилається 
або вручається під розписку адвокату та особі, яка ініціювала питання про дисци-
плінарну відповідальність адвоката, протягом трьох днів з дня прийняття такого 
рішення�
Відповідно до ч� 3 ст� 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 
рішення про порушення дисциплінарної справи або про відмову в порушенні 
дисциплінарної справи може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його 
прийняття до ВКДКА або до суду�
У свою чергу, частиною першою ст� 40 Закону України «Про адвокатуру 
та адвокатську діяльність» передбачено, що дисциплінарна справа стосовно 
адвоката розглядається дисциплінарною палатою КДКА протягом 30 днів з дня 
її порушення�
З системного аналізу вказаних норм Закону вбачається, що існує ймовірність 
таких випадків, коли скаржники, які оскаржують рішення КДКА регіону про 
порушення дисциплінарної справи, не встигнуть до кінця реалізувати своє право 
на оскарження рішення про порушення дисциплінарної справи та вже буде 
прийнято рішення КДКА регіону про притягнення адвоката до дисциплінарної 
відповідальності� Звернувшись до ВКДКА зі скаргою на рішення КДКА регіону про 
порушення дисциплінарної справи стосовно адвоката у строк, передбачений ч� 3 
ст� 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», скаржник несе 
ризики того, що без перегляду рішення про порушення дисциплінарної справи 
ВКДКА вже буде прийнято рішення про притягнення адвоката до дисциплінар-
ної відповідальності в силу вимог ч� 1 ст� 40 Закону України «Про адвокатуру 
та адвокатську діяльність»�
Відповідно до п� 3�39 Регламенту ВКДКА, затвердженого рішенням РАУ 
від 4-5 липня 2014 року № 78, з наступними змінами, ВКДКА протягом 10 днів із дня 
отримання скарги, що відповідає вимогам, які визначені у Положенні про порядок 
прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може 
мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженому рішенням 
РАУ №120 від 30�08�2014 (з наступними змінами та доповненнями), витребовує 
матеріали дисциплінарної (кваліфікаційної) справи у відповідної КДКА� КДКА 
зобов’язана не пізніше 10 календарних днів з дня отримання листа ВКДКА про 
витребування зазначених матеріалів направити їх до ВКДКА�
Отже, отримавши скаргу на рішення КДКА регіону про порушення дисциплінарної 
справи та витребувавши всі матеріали дисциплінарної справи у відповідної КДКА 
регіону, в таких матеріалах може бути наявне рішення про притягнення адвоката 
до дисциплінарної відповідальності�
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Таким чином, враховуючи наведені обставини, Рада адвокатів України роз’яснює, 
що переглядаючи рішення дисциплінарної палати КДКА регіону про порушення 
дисциплінарної справи стосовно адвоката, за наявності під час розгляду скарги 
рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності/закриття 
дисциплінарної справи, ВКДКА має в сукупності надати оцінку всім матеріалам дис-
циплінарної справи, а не лише тим документам, які були наявні на час прийняття 
рішення про порушення дисциплінарної справи, а також підставам та мотивам, 
з яких виходила КДКА регіону, ухвалюючи рішення про притягнення адвоката 
до дисциплінарної відповідальності�
Переглядаючи рішення про порушення дисциплінарної справи, при вже 
ухваленому рішенні про притягнення чи непритягнення адвоката до дисциплінар-
ної відповідальності, ВКДКА має оцінити усі матеріали дисциплінарної справи у їх 
сукупності

Рішення № 62
від 02 серпня 2022 року
«Про затвердження 
роз’яснення щодо 
підстав представництва 
адвокатом клієнта в суді»

Рада адвокатів України, розглянувши листи адвоката Зубрицького О� В� № 10/08-1 
від 08�10�2021 та адвоката Соботника Р� В� № 01/12-21 від 12�11�2021 про надання 
роз’яснень щодо підстав представництва адвокатом клієнта в суді, заслухавши 
пропозиції членів РАУ, обговоривши вказане питання, встановила таке�
Відповідно до ст� 26 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 
адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової 
допомоги�
Документами, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової 
допомоги, можуть бути: договір про надання правової допомоги; довіреність; 
ордер; доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання 
безоплатної правової допомоги�
Ордер — письмовий документ, що у випадках, встановлених цим Законом 
та іншими законами України, посвідчує повноваження адвоката на надання 
правової допомоги� Ордер видається адвокатом, адвокатським бюро 
або адвокатським об’єднанням та повинен містити підпис адвоката� Рада 
адвокатів України затверджує типову форму ордера� Ордер на надання правової 
допомоги не замінює договору про надання правової допомоги, який є підставою 
для здійснення адвокатської діяльності, а є лише документом, що посвідчує 
повноваження адвоката на надання правової допомоги клієнту (рішення РАУ № 57 
від 12�04�2019)�
Частина 2 ст� 27 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 
регламентує вичерпні випадки надання правової допомоги адвокатом без 
укладення договору в письмовій формі� Системний аналіз ч� 1 ст� 26 та ч� 1 і 2 ст� 27 
профільного Закону дозволяє зробити висновок про те, що надання правової 
допомоги адвокатом без укладення договору в письмовій формі, зокрема, лише 
на підставі доручення чи ордера, не допускається, окрім випадків, передбачених ч� 2 
ст� 27 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»�
Повноваження адвоката як захисника або представника в господарському, 
цивільному, адміністративному судочинстві, кримінальному провадженні, 
розгляді справ про адміністративні правопорушення, а також як уповноваженого 
за дорученням у конституційному судочинстві підтверджуються в порядку, встанов-
леному законом�
Відповідно до ч� 4 ст� 60 Господарського процесуального кодексу України повноваження 
адвоката як представника підтверджуються довіреністю або ордером, виданим 
відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»�
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Таким чином, у господарському процесі повноваження представника можуть підтвер-
джуватись довіреністю, що не скасовує обов’язок адвоката щодо укладання договору 
з клієнтом�
Щодо надання клієнтом довіреності на ім’я адвокатського об’єднання, а не конкретно 
вказаного адвоката, слід зазначити таке�
Довіреність — це письмовий документ, що видається однією особою іншій для пред-
ставництва перед третіми особами, відповідно до ч� 3 ст� 244 Цивільного кодексу 
України� Закон не забороняє надання довіреності юридичній особі, якою є адвокатське 
об’єднання, однак і не скасовує обов’язок такого об’єднання на укладання договору 
про надання правничої допомоги з клієнтом�
У свою чергу, адвокат, який надає до суду в якості підтвердження власних 
повноважень, довіреність видану на ім’я адвокатського об’єднання, може надати 
додаткові документи, які б підтверджували покладання обов’язків відповідного адво-
катського об’єднання на конкретного адвоката�
Якщо такий адвокат входить до складу адвокатського об’єднання, достатнім є підтвер-
дження такого факту, наприклад, інформацією з ЄРАУ, яка наявна у відкритому доступі�
Якщо адвокат не входить до складу адвокатського об’єднання, на ім’я якого надана 
довіреність, такі відносини між адвокатом та адвокатським об’єднанням можуть під-
тверджуватись відповідним договором� Аналогічна позиція міститься в рішенні РАУ 
№ 33 від 12�04�2019 «Про затвердження роз’яснення щодо укладення договору між 
адвокатським об’єднанням та іншим адвокатом, який є самозайнятою особою»�
Таким чином, РАУ наголошує на тому, що відповідно до ст� 26 Закону України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність» підставою надання правової допомоги є договір 
про надання правової (правничої) допомоги та, враховуючи наведене, роз’яснює, 
що довіреність є підтвердженням повноважень адвоката у випадку, якщо вона надана 
на підставі договору про надання правової (правничої) допомоги

Рішення № 63
від 02 серпня 2022 року
«Щодо недопущення 
порушень права адвоката 
на ефективну участь 
в процесі при здійсненні 
адвокатської діяльності 
в суді»

1� Заявити про неприпустимість порушень права адвоката на ефективну участь 
в процесі при здійсненні адвокатської діяльності в суді, у тому числі шляхом 
суттєвого обмеження суддями часу на ознайомлення з матеріалами судової справи 
для підготовки правової позиції адвоката у справі та здійснення належного захисту 
клієнта�
2� Доручити Комітету з кримінального права та процесу розробити рекомендації, 
щодо необхідного часу, протягом якого захисник має фізичну можливість 
ознайомитися із матеріалами кримінального провадження та подати на розгляд 
РАУ пропозиції для ухвалення відповідного рішення�
3� Після затвердження РАУ рекомендацій щодо необхідного часу, протягом якого 
захисник має фізичну можливість ознайомитися із матеріалами кримінального 
провадження, провести спільний круглий стіл із суддями з метою доведення до них 
позиції адвокатури

Рішення № 64
від 02 серпня 2022 року
«Про недопущення 
порушення права 
адвоката на участь 
у судовому 
засіданні у режимі 
відеоконференції»

З метою забезпечення здійснення правосуддя та належного доступу до нього, 
задля можливості адвокатам повноцінно виконувати свої обов’язки, у тому числі 
брати участь у судових засіданнях шляхом участі у режимі відеоконференції, 
доручити Голові НААУ, РАУ Ізовітовій Л� П� звернутись до Ради суддів України, 
Кабінету Міністрів України, Державної судової адміністрації з проханням вжити 
заходи в межах повноважень для виділення бюджетних коштів на забезпечення 
усіх судових інстанцій безперебійним Інтернетом належної швидкості
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Рішення органів адвокатського самоврядування

№, дата прийняття 
рішення, назва

Зміст прийнятого рішення РАУ

Рішення № 66
від 02 серпня 2022 року
«Про неприпустимість 
тиску на адвокатів шляхом 
вручення повістки про 
прибуття в центр комп-
лектування та соціальної 
підтримки в судах та пра-
воохоронних органах 
під час виконання ними 
професійних обов’язків»

1� З метою забезпечення здійснення адвокатської діяльності на принципах верховенства 
права, законності та незалежності, доручити Голові НААУ, РАУ Ізовітовій Л� П� направити 
до Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерству оборони України 
звернення про неприпустимість тиску на адвокатів шляхом вручення їм повістки про 
прибуття в центр комплектування та соціальної підтримки в судах та правоохоронних 
органах під час виконання ними професійних обов’язків�
2� Доручити Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності 
підготувати зміни до чинного законодавства України з питань бронювання вій-
ськовозобов’язаних адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність на період 
мобілізації та воєнний час та надати на розгляд РАУ пропозиції для ухвалення 
відповідного рішення

Рішення № 67
від 02 серпня 2022 року
«Щодо можливості 
бронювання військово-
зобов’язаних адвокатів 
на період воєнного стану 
та мобілізації»

Роз’яснити, що бронювання військовозобов’язаних адвокатів на період воєнного 
часу проводиться в загальному режимі на підставі визначеного в законодавстві 
порядку� Жодного іншого порядку для адвокатів не передбачено� Якщо адвокат 
перебуває в трудових відносинах, його керівництво має право в загальному 
порядку звернутися із заявою про бронювання такого адвоката, у зв’язку 
із виключністю покладених на нього обов’язків (за наявністю таких)

Рішення № 70
від 02 серпня 2022 року 
«Про затвердження 
роз’яснення щодо 
втручання органів БПД 
до правової позиції 
адвоката при розгляді 
клопотання про обрання 
запобіжного заходу»

РАУ роз’яснює:
Вибір конкретних форм та способів участі в слідчих і процесуальних діях, судових 
засіданнях у кримінальному провадженні в межах, встановлених чинним законодав-
ством, належить до обсягу поняття «позиція адвоката по справі», втручання до якої 
заборонене відповідно до п� 11 ч� 1 ст� 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність»� Пряме чи опосередковане втручання органів БПД до позиції адвоката 
по справі, в тому числі у спосіб необґрунтованого надання переваг в оплаті залежно 
від особистої участі в слідчих і процесуальних діях його клієнта, забороняється�
Факт спілкування адвоката з клієнтом, а також зміст, спосіб, форма, засоби та інші 
властивості такого спілкування входять до поняття «адвокатська таємниця»� 
Адвокат є вільним у виборі форм, способів, засобів комунікації з клієнтом

Рішення № 71
від 02 серпня 2022 року
«Про створення 
Спеціальної комісії 
з вивчення матеріалів 
Робочої групи «Юстиція» 
та дослідження фактів 
дискредитації НААУ 
під час роботи цієї 
групи в публічній 
міжнародній дискусії 
з питань реформування 
адвокатури України»

1� Створити Спеціальну комісію з вивчення матеріалів Робочої групи «Юстиція» 
та дослідження фактів дискредитації НААУ під час роботи цієї групи в публічній 
міжнародній дискусії з питань реформування адвокатури України (далі — Спеціальна 
комісія)�
2� Призначити Головою Спеціальної комісії Кухаря Олексія Івановича (заступника 
Голови РАУ)�
3� До персонального складу Спеціальної комісії включити:
— Колесникова Ігоря Валерійовича (Секретаря РАУ);
— Каденко Оксану Олегівну (представника адвокатів Хмельницької області у складі 
РАУ);
— Калюжну Барбару Володимирівну (представника адвокатів Львівської області 
у складі РАУ);
— Лазарчук Ганну Валеріївну (представника адвокатів Рівненської області у складі РАУ);
— Тельмана Анатолія Григоровича (представника адвокатів Чернівецької області 
у складі РАУ);
— Юдіна Володимира Сергійовича (представника адвокатів Черкаської області у складі 
РАУ);
— Гайворонську Вікторію Валентинівну (Голову Ради адвокатів Харківської області)�
4� За результатами роботи Спеціальній комісії підготувати та подати на розгляд РАУ 
пропозиції для ухвалення відповідного рішення�
5� Секретарю РАУ про прийняте рішення повідомити голову та членів Спеціальної комісії
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ДАЙДЖЕСТ ДІЯЛЬНОСТІ 
КОМІТЕТІВ ТА СЕКЦІЙ НААУ 
ЗА  ЛИПЕНЬ-СЕРПЕНЬ 2022 РОКУ

КОМІТЕТ ЗАХИСТУ ПРАВ АДВОКАТІВ ТА 
ГАРАНТІЙ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
20 червня відбулось засідання Комітету захисту 

прав адвокатів та  гарантій адвокатської діяльності 
НААУ, на  якому розглядались звернення адвокатів 
із складними правовими питаннями�

На порядку денному були: — звернення адвоката 
Головіної О� О�; — звернення адвоката Вилкова С� В�;  
— інші питання�

Комітетом було заслухано заявників, які відвідали 
засідання для надання обширних пояснень та додатко-
во відповіли на питання� У свою чергу, члени Комітету 
проаналізували обставини, описані адвокатами, дій-
шовши висновку звернутись із відповідними вимогами 
до компетентних органів�

Військовий стан та  напружена ситуація у  країні 
не дає нікому права зловживати професійними права-
ми адвокатів� Деталі за посиланням: URL: cutt.ly/5ZiAAjj.

На підставі рішення РАУ № 6 від 28�01�2022, з метою 
забезпечення дотримання професійних прав та гаран-
тій, передбачених ст� 23 Закону України «Про адвокату-
ру та адвокатську діяльність», представники Комітету 
здійснили низку виїздів�

21  червня до  Комітету надійшло повідомлення, 
що слідчими слідчого управління Головного управ-

ління Служби безпеки України в АРК планується про-
ведення обшуку 23�06�2022 за адресою проживання 
адвоката на території міста Києва�

Зранку 23 червня член чергової групи представ-
ників Комітету Чередниченко Денис прибув на місце 
проведення слідчої дії� У процесі обшуку вилучалось 
багато документів, у  тому числі ті, які містять адво-
катську таємницю� Ці дії відобразились у зауважен-
нях до протоколу обшуку� Відповідно до повноважень 
Комітету, передбачених Положенням про Комітети 
НААУ, затвердженого розпорядженням Голови РАУ, 
НААУ № 110 від 13�07�2021, спеціальних (додаткових) 
завдань та  прав Комітету, затверджених рішенням 
Голови НААУ, РАУ №  139 від  25�08�2021, буде вжито 
заходів� Посилання: URL: cutt.ly/IZiJPog.

Слідчим Головного слідчого управління Державного 
бюро розслідувань здійснюється розслідування кримі-
нального правопорушення за ознаками, передбаченими 
ст� 203-2, 265-3, 369, 368 Кримінального кодексу України�

Ввечері, 4 липня, Комітету стало відомо, що в рамках 
цього кримінального провадження слідчий з опера-
тивними працівниками збираються провести обшук 
за адресою місця проживання адвоката у Київській об-
ласті� Повідомлення про проведення слідчої дії надій-
шло Раді адвокатів Київської області, однак сам адвокат 
проінформував Комітет та попросив забезпечити свою 
присутність� У результаті невідкладно було направле-
но на місце події двох представників: Солодка Євгена 
та Юрченка Юрія� Представники Комітету в найкоротші 
строки прибули за адресою та були присутніми до  її 
завершення, яке відбулось о 00:12 5 липня� Посилання: 
URL: cutt.ly/nZiJ2Qf.

5 липня до Комітету надійшло повідомлення про те, 
що детективами НАБУ в рамках кримінального прова-
дження 6 липня буде проводитись обшук у житлі, де 
проживає адвокат�

На місце проведення слідчої дії прибув член чер-
гової групи представників Комітету — Богдан Кушнір� 
Посилання: URL: cutt.ly/JZiLQdT.
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6 липня в рамках кримінального провадження гру-
па слідчих СБУ проводила обшук у помешканні особи, 
яка проживає на території міста Києва� Одразу після 
початку проведення слідчої (розшукової) дії вона за-
явила, що володіє статусом адвоката та пред’явила 
свідоцтво про право на заняття адвокатською діяль-
ністю� У свою чергу правоохоронці зупинили слідчу дії 
та звернулись до Комітету з проханням невідкладно 
прибути на місце події� У результаті член чергової гру-
пи представників Комітету Євген Солодко та член Ради 
Комітету Володимир Ємельянов вирушили за адресою 
проведення слідчої (розшукової) дії для забезпечення 
дотримання професійних прав адвоката� Виявилось, 
що особа отримала адвокатське посвідчення у 2016 
році, однак відомості у ЄРАУ досі не внесла, саме тому 
ні правоохоронці, ні слідчий суддя не знали про на-
явність статусу адвоката у останньої� Посилання: URL: 
cutt.ly/UZiZYq5.

6 липня слідчим та оперативними працівниками 
Головного слідчого управління Національної поліції 
України о 10:00   було розпочато проведення обшу-
ку в офісі підприємства� Однак у процесі проведення 
слідчої (розшукової) дії виявилось, що юрист цього 
підприємства володіє статусом адвоката і необхідно 
вжити відповідних заходів для продовження обшуку 
на його робочому місці� Правоохоронці одразу ж по-
відомили про цю ситуацію Комітет�

У свою чергу, на місце події Комітетом було направ-
лено представника — Левадного Олександра, який не-
відкладно прибув на допомогу� У процесі проведення 
обшуку були забезпечені професійні гарантії та права 
адвоката� Проведення слідчої (розшукової) дії тривало 
до 06:00 ранку 7 липня, а всі зауваження відображено 
в протоколі обшуку� Посилання: URL: cutt.ly/CZiZBRv.

7 липня до Комітету надійшло повідомлення від Го-
ловного слідчого управління Національної поліції 

України про наміри проведення обшуку за місцем про-
живання адвоката на підставі ухвали слідчого судді�

8 липня член чергової групи представників Комі-
тету — Юрченко Юрій прибув на місце проведення 
слідчої (розшукової) дії� Однак на  місці виявилось, 
що обшукувана особа не є адвокатом та ніколи таким 
не була� Посилання: URL: cutt.ly/cZiXVVC.

11  липня до  Комітету надійшло повідомлення 
від Державного бюро розслідувань про наміри про-
ведення обшуку в рамках кримінального провадження 
в офісі адвоката�

12 липня член чергової групи представників Комі-
тету — Герасименко Марк прибув на місце проведення 
слідчої (розшукової) дії� Під час проведення обшуку 
були вилучені документи та флеш-накопичувачі, які 
містять адвокатську таємницю та інші речі� Всі заува-
ження були відображені у зауваженнях до протоколу 
обшуку�У свою чергу, за результатами проведеного 
обшуку, Комітет наголошує, що  дотримання рамок 
правового поля є прямим обов’язком кожної особи� 
Адвокати повинні бути еталоном правосвідомості 
та подавати приклад суспільству� Порушення Правил 
адвокатської етики та Кримінального кодексу Украї-
ни — недопустимі� Посилання: URL: cutt.ly/2ZiCsA6.

13  липня до  Комітету надійшло повідомлення 
від детективів НАБУ про проведення досудового роз-
слідування у кримінальному провадженні за ознаками 
кримінальних правопорушень, передбачених ст� 111, 
191, 209 КК України� У рамках кримінального прова-
дження планувалось проведення слідчих дій за місцем 
проживання адвокатів�

У зв’язку з цим 14 липня члени оперативної групи 
представників Комітету  — Олександр Протас, Дми-
тро Сорокін та Євген Пеліхос виїхали на проведення 
двох обшуків у  помешканнях адвокатів� Комітетом 
було забезпечено дотримання норм Кримінального 
процесуального кодексу України� Посилання: URL: cutt.
ly/0ZiVtDX.

18  липня до  Комітету надійшло повідомлення, 
що  Офісом Генерального прокурора здійснюється 
процесуальне керівництво досудовим розслідуванням 
у кримінальному провадженні за ч� 2 ст� 364 КК України�

Зранку 19 липня члени чергової групи представ-
ників Комітету Гончаров Михайло та  Гудзера Тарас 
прибули на місце проведення двох обшуків� У проце-
сі були вилучені телефони та носії з інформацією, яка 
становить адвокатську таємницю� Ці дії відобразились 



липень-серпень 2022� №�7-8�(83)22

Комітети НААУ

у  зауваженнях до  протоколу обшуку� У  свою чергу, 
Комітет очікує на звернення адвоката, після чого прий-
ме відповідні заходи в межах компетенції� Посилання: 
URL: cutt.ly/MZiBEQS.

Головним слідчим управлінням СБ України здійс-
нюється досудове розслідування у  кримінальному 
провадженні за фактом вчинення кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч� 4 ст� 111-1 КК України� 
До Комітету надійшло повідомлення про наміри про-
ведення слідчої (розшукової) дії за місцем здійснення 
адвокатської діяльності�

20  липня у  цьому кримінальному провадженні 
проводився обшук на території Києва� Член чергової 
оперативної групи представників Комітету — Паршин 
Артем прибув на  місце проведення обшуку� Однак 
у процесі проведення слідчої (розшукової) дії, згідно 
з ухвалою слідчого судді, не було виявлено ані адвока-
тів, ані організації, в якій планувався обшук� Посилання: 
URL: cutt.ly/CZiB9nC.

25  липня до  Комітету надійшло повідомлення, 
що НАБУ здійснюється досудове розслідування у кри-
мінальному провадженні за фактом вчинення дій, пе-
редбачених ч� 4 ст� 368, ч� 3 ст� 209 КК України�

26  липня члени чергової групи представників 
Комітету прибули на дві адреси проведення слідчих 
дій� Члени Комітету перебували на місці подій� Однак 
у процесі проведення обшуків було виявлено, що ад-
вокати обліковуються у  Київській області� У  зв’язку 
з  цим було повідомлено профільний Комітет Ради 
адвокатів Київської області та запрошено їхніх пред-
ставників� Після прибуття членів Комітету захисту 
гарантій адвокатської діяльності РАКО представни-

ки Комітету дали можливість попрацювати колегам 
та покинули місця проведення обшуків� Посилання: 
URL: cutt.ly/PXmy2Mr.

Слідчим управлінням Головного управління Націо-
нальної поліції у м� Києві здійснюється досудове роз-
слідування у кримінальному провадженні, у ході якого 
виникла необхідність у проведенні обшуку на підставі 
ухвали слідчого судді у приміщенні за місцем здійснен-
ня адвокатом професійної діяльності, яке знаходиться 
на території м� Києва�

27 липня член чергової групи представників Ко-
мітету прибув за адресою проведення слідчої (розшу-
кової) дії� Посилання: URL: cutt.ly/vXmuHxH.

До  Комітету надійшло повідомлення, що  під час 
розслідування кримінального провадження, досудове 
розслідування у якому здійснюється слідчими Голов-
ного слідчого управління Національної поліції України, 
отримано ухвалу суду на проведення обшуку за місцем 
проживання адвоката, що знаходиться в місті Києві�

2 серпня член чергової групи представників Комі-
тету прибув на місце проведення слідчої (розшукової) 
дії� Під час проведення обшуку були забезпечені про-
фесійні права та гарантії колеги, адвокатська таємниця 
була дотримана� Посилання: URL: cutt.ly/1XmiyRb.

До  Комітету надійшло повідомлення, що  під час 
розслідування кримінального провадження, досудове 
розслідування в якому здійснюється слідчими Голов-
ного слідчого управління ДБР, отримано ухвалу суду 
на проведення обшуку за місцем проживання адвока-
та, що знаходиться в місті Києві�

3 серпня член чергової групи представників Комі-
тету прибув на місце проведення слідчої (розшукової) 
дії� Посилання: URL: cutt.ly/4XmiR0x.

До Комітету надійшло повідомлення, що правоохо-
ронцями Бюро економічної безпеки України плану-
ється проведення першого, після створення, обшуку 
у володінні адвоката на території міста Києва�

4 серпня член чергової групи представників Комі-
тету прибув на місце проведення слідчої (розшукової) 
дії�

Під час обшуку детективами Бюро економічної без-
пеки України були виявлені та вилучені документи, 
які належать до господарської діяльності� Професійні 
права адвоката не порушені, інформація з адвокат-
ською таємницею не вилучалися� Посилання: URL: cutt.
ly/6Xmi9LG�
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8 серпня до Комітету надійшло повідомлення про 
те, що  слідчим управлінням Головного управління 
СБ України у м� Києві та Київській області планується 
проведення обшуків за адресами фактичного місця 
проживання та реєстрації адвоката в рамках кримі-
нального провадження за ознаками кримінального 
правопорушення, передбаченого ч� 2 ст� 436-2 КК 
України�

9 серпня Голова Комітету та член команди Коорди-
натора Комітетів прибули на місця проведення слідчих 
(розшукових) дій� Комітетом було забезпечено дотри-
мання професійних прав та гарантій�

Слідчими СБУ  обшуки були проведені з дотриман-
ням букви Закону, інформація з адвокатською таємни-
цею не вилучалась� Посилання: URL: cutt.ly/KXmoEPF.

9 серпня на гарячу лінію Комітету надійшов виклик 
від адвоката про порушення його професійних прав� 
Захисника не допускали до клієнта, в якого проводили 
обшук� Адвоката мав усі необхідні документи, однак 
для слідчих ДБР це не стало вагомим аргументом�

О 17:30 год представники Комітету невідкладно ви-
рушили за адресою проведення слідчої (розшукової) 
дії та прибули туди� Після прибуття Комітету ситуація 
змінилась та адвоката було допущено до обшуку� От-
римавши позитивний результат, Дзюбенко С� у парі 
з Пеліхосом Є� покинули місце подій о 19:00� Посилан-
ня: URL: cutt.ly/lXmoNB5.

10 серпня на гарячу лінію Комітету надійшло по-
відомлення, що в порядку ст� 208 КПК України затри-
мано адвоката� Голова Комітету невідкладно вирушив 
на  місце подій та  був разом із  затриманим� Одразу 
ж після цього було проведено обшук у квартирі, де 
проживає затриманий адвокат� У процесі проведен-
ня слідчої (розшукової) дії було вилучено мобільний 
телефон, щоденник та ноутбук, які містять інформа-
цію, що становить адвокатську таємницю� Зауваження 
були відображені у протоколі обшуку� У свою чергу, 
Комітет очікує звернення від адвоката про порушен-
ня професійних прав, через що буде оцінено роботу 
правоохоронців та надано відповідний висновок� Ко-
мітет зобов’язується допомогти та захистити колегу� 
Посилання: URL: cutt.ly/xXmpoEM.

10  серпня до  Комітету надійшло повідомлення 
про те, що слідчими Головного слідчого управління 
Національної поліції України планується проведен-
ня слідчих (розшукових) дій за  місцем проживання 
та роботи адвоката�

11 серпня за адресами проведення двох обшуків 
прибули члени чергової групи представників Комі-
тету та член команди координатора комітетів НААУ� 
Комітет прибув на місце подій� У процесі проведення 
обшуків професійні права було захищено� Зауваження 
до протоколу обшуку були додані адвокатом та пред-
ставниками Комітету� Посилання: URL: cutt.ly/8XmpEBN.

15 серпня було проведено засідання Ради Комітету 
захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяль-
ності� Захід відбувся у конференц-залі НААУ на 5-му 
поверсі� Окрім цього, була забезпечена можливість 
долучитися до засідання в режимі відеоконференції 
за допомогою платформи «ZOOM»�

На порядку денному Радою Комітету було розгля-
нуто питання щодо дискредитації інституту адвока-
тури окремими її представниками� Адвокатами було 
обговорено реакцію Комітету щодо навмисного пля-
мування честі та гідності одними адвокатами інших 
і підбито підсумки�

Дотримання Правил адвокатської етики, Зако-
ну України та  норм моралі є  прямим обов’язком  
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адвоката� Порушення вищезгаданих норм тягне за со-
бою відповідні наслідки�

Посилання: URL: cutt.ly/tXmaqoP.

18 серпня відбувся круглий стіл на тему «Діяльність 
ТрО та ДФТГ в контексті законодавчих колізій»� Орга-
нізацією «круглого столу» завдячуємо Центру надання 
методичної допомоги та координації волонтерського 
руху адвокатів з правового захисту військовослужбов-
ців НААУ, Комітету з військового права, що діє в складі 
НААУ, ВША НААУ� Співмодератором заходу був Голова 
Комітету з  інформаційної політики та  інформаційної 
безпеки, член Ради Комітету захисту прав адвокатів 
та гарантій адвокатської діяльності НААУ — Богдан 
Кушнір�

Представники Комітету: Клочков Володимир, 
Дзюбенко Сергій, Красник Вадим — долучились до за-
ходу як доповідачі� Захід було присвячено обговорен-
ню таких питань, як: система національного спротиву 
в Україні, облік та постановка на облік у складі військо-
вих частин, матеріальне забезпечення батальйонів 
ТрО та ДФТГ, соціальні гарантії та право на відпустку 

для осіб, які задіяні у ТрО та ДФТГ, врегулювання питань, 
пов’язаних з виконанням бойових розпоряджень, мобі-
лізація осіб, які задіяні у ТрО та ДФТГ, проблемні питання 
ТрО: умови розірвання контракту, задіяння ТРО за ме-
жами громади та проходження ВЛК, правовий статус 
та проблемні аспекти діяльності ДФТГ, умови задіяння 
батальйонів ДФТГ за межами регіону реєстрації, про-
блемні аспекти служби в ТрО та ДФТГ з практики звер-
нень на гарячу лінію «Юридичної сотні», фінансування 
та матеріальне забезпечення діяльності добровольчих 
формувань територіальних громад, проблема збере-
ження за бійцями територіальних громад місця роботи, 
посади та середнього заробітку під час виконання ними 
завдань ТрО, проблеми застосування бійцями добро-
вольчих формувань територіальних громад вогнепаль-
ної зброї під час виконання ними завдань ТрО�

Цей захід має велике значення, як окремо для ад-
вокатської спільноти, так і для всієї української нації, 
особливо у цей надзвичайно непростий час�

Посилання на публікацію: URL: cutt.ly/XXmmEVC.

КОМІТЕТ ЗАКОНОТВОРЧИХ ІНІЦІАТИВ 
З ПИТАНЬ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
29  липня у  НААУ відбулося засідання Комітету� 

Основними темами обговорення стали: законодавчі 
пропозиції щодо надання адвокатами безоплатної 
правової допомоги в умовах воєнного стану, внесення 
змін до законодавства у частині пенсійного забезпе-
чення адвокатів, а також напрацювання робочих груп 
Національної ради з відновлення України від наслідків 
війни у частині адвокатури�

За наслідками обговорення членами Ради Комі-
тету вирішено підготувати відповідні законодавчі 
ініціативи, розглянути їх під час наступного засідан-
ня Комітету та  направити суб’єктам законодавчої 
ініціативи�
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КОМІТЕТ З МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
12 травня було проведено чергове засідання Ко

мітету з міжнародного права� Представники Комітету 
зустрілись, щоб поспілкуватись стосовно готовності 
кожного працювати, обговорити порядок функціону-
вання Комітету в умовах війни та можливі майбутні 
проєкти�

31 травня член Ради Комітету з міжнародного пра-
ва Олена Калашник дала Вищій школі адвокатури 
відповіді на найбільш поширені питання серед гро-
мадськості стосовно перетину кордону у публікації 
«Заборона на в’їзд до України: що робити?»� Олена 
роз’яснила, які загальні умови перетину кордону іно-
земцями та особами без громадянства під час в’їзду 
в Україну, коли заборонено примусове повернення 
чи  примусове видворення або  видача чи  передача 
іноземця та особи без громадянства, які причини за-
борони в’їзду в Україну тощо� 

Детальніше читайте за посиланням: URL: cutt.ly/
LZQPwMr.

8 червня видання «ZMINA» опублікувало статтю 
заступника Голови Комітету Ольги Поєдинок на тему: 
«Карати припиненням громадянства — це оман
лива спокуса»� Початок широкомасштабного росій-
ського вторгнення на територію України став новим 
поштовхом для законодавчих ініціатив, спрямованих 
на очищення лав українських громадян і громадянок 
від небезпечних для України індивідів� Як гриби після 
дощу, з’являються законопроєкти, що мають на меті 
припинити українське громадянство тих, хто вчинив 
дії, що  суперечать інтересам української держави� 
За таких обставин на перше місце виходить вимога ло-
яльності особи до держави свого громадянства, а бути 
громадянином означає не просто мати український 
паспорт, але бути справжнім патріотом України� Однак, 
з іншого боку, Ольга Поєдинок зазначає, що ці норми 
суперечать Конституції України� Частину 1 ст� 25 чин-
ного Основного закону сформульовано в такий спосіб: 
«Громадянин України не може бути позбавлений гро-
мадянства і права змінити громадянство»� Посилання 
на публікацію: URL: cutt.ly/oZQA2AB.

23 червня ВША опублікувала матеріали Калашник 
Олени на тему: «У іноземця закінчується строк пе
ребування на території України: що робити?»� Ад-
вокатеса відповіла на 17 ключових запитань та надає 
важливу практичну інформацію� Посилання на публі-
кацію: URL: cutt.ly/zZQFrUG.

12  липня було проведено інтерв’ю Заступни-
ка Голови Комітету з  міжнародного права Ольги 
Поєдинок на  Українському радіо� Респондент-
ка розповіла щодо можливості запровадження 
обов’язкового іспиту для отримання громадянства 
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України� Запис радіо ефіру за посиланням: URL: cutt.
ly/6ZQF1FO.

19  серпня Ольга Поєдинок виступила одним 
із спікерів на вебінарі «Історія та сучасний стан між
народного права щодо біженців».

Під час вебінару спікерки розглянуть:  — Коли 
та чому виникло міжнародне право щодо біженців/
ок? — Які міжнародні стандарти захисту біженців/ок 
та шукачів/ок притулку? — Яким є правовий статус 
осіб, які покидають країну свого громадянства або по-
стійного проживання через небезпеки, пов’язані зі 
збройним конфліктом? — Які є виклики для україн-
ців/ок, які шукають притулку за кордоном? — З якими 
проблемами зіштовхуються біженці/ки та шукачі/ки 
притулку в Україні? — Яка роль міжнародних органі-
зацій у підтримці вимушених мігрантів/ок? Посилання 
на запис: URL: fb.watch/e-9N8HBMtF/.

КОМІТЕТ З СІМЕЙНОГО ПРАВА
Комітет підготував дайджест судової практики 

у сфері сімейного права за  IV квартал 2021 року 
та I квартал 2022 року�

У збірнику відображені правові позиції Верховного 
Суду щодо питань: — поділу майна подружжя; — стяг-
нення аліментів; — визначення місця проживання ди-
тини; — міжнародного викрадення дітей; — визначення 
походження дітей, позбавлення і поновлення батьків-
ських прав; — видання обмежувальних приписів�

Крім того, у дайджесті зібрана практика ЄСПЛ щодо 
відхилення позову про встановлення батьківства, ура-
хування найкращих інтересів дитини, а також невраху-
вання інтересів вразливої за станом здоров’я дитини при 
вирішенні питання про її проживання разом із батьком�

Також дайджест містить актуальні зміни до зако-
нодавства, зокрема Сімейного кодексу України, щодо 
збільшення мінімального розміру аліментів, захисту 
прав дитини та надання послуги патронату над дити-
ною тощо� Перегляд дайджесту за  посиланням: URL: 
cutt.ly/fLUVQmO.

На сайті Вищої школи адвокатури НААУ опубліковані:
1) стаття Голови Комітету Ганни Гаро та помічника 

адвоката Марії Бабішеної «Майнові права членів сім’ї 
військовослужбовця у разі його загибелі»� Перегляд: 
URL: cutt.ly/SLIJZei.

2) статті Заступника Голови Комітету Лариси Грет
ченко:

— «Онлайн — освіта: чи зникли «шкільні війни» 
в умовах воєнного стану?»� Перегляд: cutt.ly/oXvBUgm.

— «Основні зобов’язання держав за  Лансарот-
ською конвенцією про захист дітей від  сексуальної 
експлуатації та сексуального насильства»� Перегляд: 
URL: cutt.ly/hXvBLzE.

— «Чи  можливо оскаржити наказ про онлайн 
(дистанційне) навчання, запроваджене в школі, ліцеї 
чи гімназії?»� Перегляд: URL: cutt.ly/vXvBNny.
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3) статті члена Ради Комітету Ольги Семенюк:
— «Судова практика притягнення батьків до від-

повідальності за ст� 184 ч� 1 КУпАП у період воєнного 
стану»� Перегляд: URL: cutt.ly/QXvBabj.

— «Правові особливості організації сімейної (домаш-
ньої) форми навчання»� Перегляд: URL: cutt.ly/jXvBd9s.

4) відповіді членів Ради Комітету на питання адво-
катів за підсумками вебінарів:

— Відповідає Людмила Гриценко
1� Які обставини мають значення для суду при вирі-

шенні спору про визнання шлюбу недійсним� Відповідь: 
URL: cutt.ly/iXIInhk.

2� Які обставини необхідно довести в суді для вста-
новлення факту проживання однією сім’єю чоловіка 
та жінки без реєстрації шлюбу? Відповідь: URL: cutt.ly/
AXIOf7M.

3� Чи можна розірвати шлюб з особою, яка зараз 
знаходиться та зареєстрована на непідконтрольній 
території України? І якщо так, то який алгоритм дій? 
Відповідь: URL: cutt.ly/bXIOGfB.

— Відповідають Ганна Гаро та Марія Бабішена
1� Якщо батько дитини програв спір щодо зменшен-

ня розміру аліментів, чи має право останній повторно 
звернутись із тим самим позовом до суду, враховуючи, 
що в ЦПК України встановлено заборону на звернення 
тим самим позивачем із позовом, який вже було пода-
но та щодо якого вже було ухвалено судове рішення? 
Відповідь: URL: cutt.ly/mXIU80s.

— Відповідає Лариса Гретченко
1� Законодавчі привілеї спадкування дитиною: про 

що мова? Відповідь: URL: cutt.ly/bXIUYFv.
2� Запитання: Чи може дитина самостійно повідомити 

про вчинене відносно неї домашнє насильство і як мають 
діяти особи, яким стало відомо про дитину у складних 
життєвих обставинах? Відповідь: URL: cutt.ly/hXIUCla.

— Відповідає Інна Тута
1� «Батько та  мати розлучені� Є  рішення комісії 

у  справах дітей про визначення місця проживання 
двох малолітніх дітей із батьком� Мати зробила їм за-
кордонні паспорти без згоди батька і, користуючись 
своїм правом брати участь у вихованні дітей, забрала 
дітей та не повернула їх� Наразі невідомо, діти виїха-
ли чи ні, мати у месенджерах написала, що вивезе їх 

за кордон, хоча участі у їх вихованні не брала� Що ро-
бити?»� Відповідь: URL: cutt.ly/kXIYNB8.

— Відповідає Ольга Семенюк
1� Підкажіть, як установити факт чи визнати бать-

ківство батька по відношенню до дитини, який зник 
безвісти під час воєнних дій (мобілізований)? Чи мож-
на через ДНК-експертизу з дідусем дитини? Відповідь: 
URL: cutt.ly/HXIYDiQ.

— Відповідає Ірина Попіка
1� Чи можливий перетин кордону України, якщо є 2 

дітей, і одна дитина віком до 2 років? Якщо не є військо-
вим! І ніколи ним не був! Або 2 дітей і вагітна дружина 
на 30 місяці вагітності? Відповідь: URL: cutt.ly/ZXIYbFi.

— Відповідають Ганна Гаро та Марина Вітліна
1� Чи можна укласти угоду про зміну частки спадко-

ємця, якщо один зі спадкоємців є в реєстрі боржників? 
Відповідь: URL: cutt.ly/cXIYdbI.

2� В якій формі укладати договір за ст� 9 СК України: 
у простій письмовій чи нотаріальній? Це ж не шлюбний 
договір� Відповідь: URL: cutt.ly/QXIUlfU.

3� Чи може договір поручительства за кредитним 
договором виключати факт ведення спільного бюдже-
ту, оскільки в умовах погашення боржником заборго-
ваності за кредитним договором за рахунок спільного 
сімейного бюджету нівелюється можливість іншого 
члена сім’ї як поручителя самостійно нести фінансові 
зобов’язання? Відповідь: URL: cutt.ly/MXIOq0X.

4� Якщо закінчився строк 6 місяців, чи є після цього 
можливість законно мати строк для 2-ї черги без по-
новлення строку? Відповідь: URL: cutt.ly/BXIOQoo.

5� Чи може спадкоємець за заповітом відмовитися 
від спадщини на користь спадкоємця за законом? Які 
гарантії того, що спадкоємець за заповітом не переду-
має та не подасть позов про відновлення свого права? 
Відповідь: URL: cutt.ly/oXIO8x3.

6� Дружина склала заповіт — все своє майно запо-
відаю чоловікові, позбавляю будь-яку особу з числа 
спадкоємців за законом права на спадкування� Чоло-
вік помер раніше спадкодавця� Тобто заповіт ми вже 
не  можемо враховувати� Проте нотаріус відмовляє 
у виданні свідоцтва, посилаючись на заповіт та фор-
мулювання в ньому, що особа позбавляє всіх на спад-
кування в порядку черговості� Як у такому випадку 
бути? Відповідь: URL: cutt.ly/wXIPuwx.
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— Відповідає Анжеліка Архіпова
1� Якщо провадження вже існувало на момент 24�02, 

предмет позову: повернення дітей в постійне місце 
проживання з України до іншої країни, але матір з діть-
ми з України виїхала до ЄС� Суд повинен відмовити 
у позові чи задовольнити? Зауважу: у дітей є громадян-
ство іноземне і без згоди батька українське� Як діяти? 
Примирення не принесло результатів� Відповідь: URL: 
cutt.ly/XXIYeDc.

— Відповідають Ганна Гаро та Світлана Кухарук
1� Як установити громадянство України дитині, на-

родженій у «ДНР»? Відповідь: URL: cutt.ly/BXITHvC.
2� Якщо мати та діти виїжджають за кордон по біо-

метриці, як відраховувати 90 днів перебування за кор-
доном? 90 днів без проміжку часу? Відповідь: URL: cutt.
ly/OXIIaNF�

— Відповідає Інна Скузь:
1� Питання щодо спілкування інших родичів (діда, 

баби, тітки, дядька, племінників), щодо вивезеної бать-
ками за кордон дитини� Чи є практика таких категорій 
справ? Відповідь: URL: cutt.ly/1XITedF.

КОМІТЕТ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ
9 липня відбулося засідання Комітету� Під час засі-

дання присутні члени Комітету обговорили проблем-
ні питання, що стосуються порушення прав людини 
в умовах сьогодення, та запланували заходи Комітету 
на ІІІ квартал 2022 року�

КОМІТЕТ З МЕДИЧНОГО 
І ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРАВА ТА БІОЕТИКИ
11 липня відбулись наукові читання на тему «Ме

дичне право України: історичні аспекти, новітні 
тенденції та  перспективи розвитку», присвячені 
пам’яті Гладуна Зіновія Степановича� Захід організо-
ваний Комітетом спільно з кафедрою медичного права 
ФПДО Львівського національного медичного універси-

тету імені Данила Галицького, Львівським торговель-
но-економічним університетом та Науково-дослідним 
інститутом державного будівництва і  місцевого са-
моврядування (Львівська лабораторія прав людини 
та громадянина) за підтримки ГО «Фундація медичного 
права та біоетики України»�

Організаторами був обраний незвичний формат 
наукового заходу, адже на ньому зібрались не лише 
науковці, а й друзі, колеги, студенти і вчителі Зіновія 
Степановича Гладуна, які мали можливість поділитися 
споминами про нього� Модератором заходу була Ірина 
Сенюта, голова Комітету�

5 серпня відбулося урочисте засідання Комітету, 
присвячене 5-й річниці з дня його створення� Метою 
заходу було відзначити ювілейну дату з нагоди ство-
рення Комітету та висвітлити історію успіху діяльності 
та долученість Комітету до розвитку національного 
медичного права�

На засіданні з вітальними словами виступила Го-
лова НААУ, РАУ Лідія Ізовітова, заступник Голови 
РАУ Валентин Гвоздій, голова ВКДКА Сергій Вилков,  
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директор ВША НААУ Савва Кузьменко, директор Укра-
їнської фундації правової допомоги Микола Сіома�

На засіданні презенто-
вано брошуру про робо-
ту Комітету: історія успіху 
діяльності (перегляд: URL: 
cutt.ly/oXvGH5j) та  книгу 
«Воєнне медичне право 
в запитаннях і відпові
дях»�

В  останній висвітле-
но відповіді на  найакту-
альніші питання динаміки медичних правовідносин 
в умовах воєнного стану, особливості реалізації ок-
ремих прав людини у сфері охорони здоров’я, алго-
ритми надання медичної та реабілітаційної допомоги, 
зокрема військовослужбовцям, а  також проблема-
тику найкращих інтересів дитини й особливостей 
трудових правовідносин у сфері охорони здоров’я� 
Ознайомитись із книгою можна за посиланням: URL: 
cutt.ly/eXvGIYK.

Крім того, 5 серпня відбувся круглий стіл на тему: 
«Воєнне» медичне право� Метою заходу було обго-
ворити непрості питання царини медичного права 
та захисту прав людини в умовах воєнного стану� Мо-
дератором заходу була голова Комітету Ірина Сенюта�

На круглому столі виступили голова Комітету Ірина 
Сенюта, заступник голови Комітету Вікторія Валах, 
члени Ради Комітету Роман Майданик, Сергій Ан
тонов, Олександра Корнага, Оксана Міськів та за-
прошений експерт, начальник відділу державного 
конт ролю ліцензування медичної практики Департа-

менту контролю якості надання медичної допомоги 
МОЗ України Ольга Худошина�

Відеозапис заходу доступний для перегляду за по-
силанням: URL: cutt.ly/ZXvSXVm.

Наталя Чорновус провела семінар для адвокатів 
Львівської області на тему: «Аналіз «Правил проведення 
судово-медичної експертизи (дослідження) трупів»� Під 
час заходу було акцентовано увагу на проведенні ко-
місійних судово-медичних експертиз, на помилках при 
проведенні експертизи трупа в бюро судово-медич-
ної експертизи, а також розкриті питання заповнення 
та ведення медичної документації�

Ірина Сенюта, як член Науково-консультативної 
ради при Голові ВРУ, взяла участь у черговому засі-
данні та  привернула увагу Голови ВРУ та  учасників 
до двох актуальних питань:

1) на необхідності прийняття Закону України «Про 
біологічну безпеку та біологічний захист», що вже роз-
роблений робочою групою ОБСЄ на виконання рішен-
ня Ради ЄС від 31�07�2019, про підтримку зміцнення 
біологічної безпеки та захисту в Україні;

2) на  необхідності ратифікувати Конвенцію про 
права людини та  біомедицину (Конвенцію Ов’єдо), 
яку Україна підписала ще 20 років тому�

18 липня стартував курс Ради Європи HELP «Ос
новні принципи захисту прав людини у сфері біо
медицини» для  адвокатів� Програма складається 
з міжнародної частини, яка містить міжнародні стан-
дарти, практику ЄСПЛ, та національної частини, яка 
наповнена вітчизняною судовою практикою, поси-
ланнями на літературні джерела та нормативну базу� 
Авторкою курсу є голова Комітету — Ірина Сенюта� 
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Тренерами курсу обрано членів Комітету: Наталію 
Чорновус, Яну Триньову, Тетяну Водоп’ян, Олек
сандра Корнагу та Зінаїду Чуприну.

4 серпня Ірина Сенюта брала участь у семінарі 
для суддів місцевих загальних та апеляційних судів 
на тему «Проєкт нового Кримінального кодексу Укра-
їни: основні новели». Голова Комітету презентувала 
доповідь на тему: «Новельні підходи до криміналі
зації діянь у сфері охорони здоров’я крізь призму 
проєкту нового Кримінального кодексу України: 
окремі аспекти».

Ірина Сенюта та Оксана Міськів беруть активну 
участь у волонтерському русі «Адвокат ЗСУ»� За звіт-
ний період адвокатами підготовлено 8 консультацій�

Ірина Сенюта підготувала статті:
— «Захист медичних даних: окремі новели»� Збір-

ник матеріалів І Міжнародної науково-практичної кон-
ференції «Національне та міжнародне право: історія, 
сучасність, перспективи розвитку» Вінницького дер-
жавного педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського до  110-річчя� Перегляд: URL: cutt.ly/
MXvA3C2;

— «Національні нормотворчі тенденції у  сфері 
біологічної безпеки та біологічного захисту»� Теорія 

і практика інтелектуальної власності� Перегляд: URL: /
cutt.ly/FXvAT7C.

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ
20 червня представники Ради Європи — керівник 

проєкту підтримки жінок у юридичній професії Карен 
Карапетян та експерти Бояна Нєткова, Ремігіюс Йо
кубаускас презентували концепцію програми Ради 
Європи «Про підтримку жінок у правовій сфері». 
У заході взяли участь Голова Комітету Тетяна Андрі
анова та Координатор комітетів НААУ Ганна Гаро�

Концепція розроблена за результатами досліджен-
ня, до якого також долучилися представники НААУ 
у питанні реалізованої в адвокатурі стратегії з гендер-
ної політики� Мета дослідження — визначити потреби 
жінок-юристів і їхніх об’єднань щодо співпраці на на-
ціональному, регіональному і міжнародному рівнях 
шляхом створення мережі діючих організацій�

Планується, що  програма буде реалізовуватися 
в межах регіонального проєкту Ради Європи «Зміцнен-
ня професії юриста за європейськими стандартами» 
і фінансуватиметься програмою Європейського Союзу 
«Партнерство заради належного управління (PGG)». 
Проєкт реалізовуватиметься у п’яти країнах — Укра-
їні, Вірменії, Грузії, Республіці Молдова та  Азербай-
джані (в окремих видах діяльності)� Він орієнтований 
на зміцнення співпраці між адвокатськими об’єднан-
нями задля покращення функціонування відповідно 
до міжнародних стандартів�

5 липня член Ради Комітету Лариса Гретченко 
взяла участь в обговоренні «Відшкодування шко
ди жертвам сексуального насильства внаслідок 
конфлікту в Україні: можливості та перспективи»� 
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Захід організований Global Survivors Fund та  його 
українськими партнерами EUCCI, Blue Bird і Truth 
Hounds�

Голова Комітету Тетяна Андріанова підготувала 
статті:

— «Стамбульська конвенція: порятунок від засил-
ля насилля у  сім’ї»� Перегляд на  сайті Європейської 
Бізнес Асоціації: URL: cutt.ly/PLBzJkc.

— «Військовий облік: обов’язок чи  добра воля 
жінок/ Що  передбачає законодавство в  цій сфері»� 
Перегляд: URL: cutt.ly/qZP5lVB.

КОМІТЕТ З ВІЙСЬКОВОГО ПРАВА ТА ЦЕНТР 
НАДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 
ТА КООРДИНАЦІЇ ВОЛОНТЕРСЬКОГО 
РУХУ АДВОКАТІВ З ПРАВОВОГО 
ЗАХИСТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
17  червня відбулося засідання Центру надання 

методичної допомоги та координації волонтерського 
руху адвокатів з правового захисту військовослужбов-

ців, на якому обговорили актуальні проблеми право-
вої допомоги та захисту військовослужбовців�

Окрему увагу на засіданні Центру приділили ви-
світленню гуманітарної та  правової місій усіх рухів  
з надання допомоги pro bono військовослужбовцям, 
недопущення політичної заангажованості та викривле-
ної агітації під час такої діяльності� З огляду на необхід-
ність залучення ширшого кола адвокатів до правничих 
проєктів Марія Островська запропонувала створити 
окремі секції Центру для поглибленої методичної ро-
боти за відповідними галузями права� Також керівник 
Центру повідомила про запровадження на базі ВША 
серії публікацій з різних аспектів правового захисту 
військовополонених і членів їхніх сімей�

Голова Комітету, керівник Центру Марія Остров
ська отримала подяку від  Головнокомандувача 
Збройних Сил України Валерія Залужного.

Головнокомандувач ЗСУ відзначив значний особи-
стий внесок у наданні всебічної допомоги підрозділам 
Збройних Сил України, активну волонтерську діяль-
ність в умовах воєнного стану�

Комітет і  Центр підготували дві пам’ятки щодо 
підстав і порядку звільнення з військової служби 
під час воєнного стану і відстрочки від призову під 
час мобілізації.
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Матеріали підготовлені в межах волонтерського 
руху «Адвокати ЗСУ»�

Авторами пам’яток є Голова Комітету та Центру Ма
рія Островська і член Ради Комітету з питань захисту 
бізнесу та інвесторів Сергій Лисенко�

Перегляд пам’яток за  посиланням: URL: cutt.
ly/9LIYtDW.

Крім того, Комітет і Центр підготували роз’яснення 
щодо оскарження дій командирів� У матеріалах вка-
зано, яким шляхом вій-
ськовослужбовці можуть 
оскаржити дії командира, 
вимоги щодо складання 
таких звернень, суб’єкти 
їх розгляду та  порядок 
оскарження� Крім  того, 
наведено інформацію 
щодо опитування вій-
ськовослужбовців�

Матеріали підготовлені в межах волонтерського 
руху «Адвокати ЗСУ»� Сформувала роз’яснення Голова 
Комітету та Центру Марія Островська�

Перегляд матеріалу за  посиланням: URL: cutt.ly/
hXvMBIl.

Голова Центру та  Комітету Марія Островська 
взяла участь у круглому столі «Законодавче врегу
лювання легалізації та організації добровольчих 
формувань», організованому Комітетом ВРУ з питань 
соціальної політики та захисту прав ветеранів�

На заході обговорювався законопроєкт «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
легалізації, організації, утворення та участі доброволь-
чих формувань у захисті незалежності, суверенітету 

і територіальності цілісності України»� Ним пропону-
ється визначити поняття «добровольче формування», 
механізм входження до складу Збройних Сил України, 
змінити низку положень Кримінального кодексу Украї-
ни тощо� Це пов’язано передусім із тими утвореннями, 
які самоорганізувалися і дали гідну відсіч збройному 
нападу РФ, але не входять до складу ЗСУ та не мають 
статусу ДФТГ� Вони досі воюють у  районах ведення 
активних бойових дій і мотивовані надалі захищати 
Україну� Проте не отримали жодного правового ви-
знання і відповідних соціальних гарантій� Детальніше 
за посиланням: URL: cutt.ly/0LIIrLA.

На сайті Вищої школи адвокатури НААУ опубліко-
вані роз’яснення в рамках волонтерського руху «Адво-
кати ЗСУ»� Матеріали підготувала Марія Островська: 
«Центральне агентство МКЧХ: міжнародний хаб 
з  питань військовополонених»� Перегляд за  поси-
ланням: URL: cutt.ly/OLIKXi5.

29 липня Марія Островська взяла участь у Все-
українському круглому столі «Соціальний та право-
вий захист громадян України під час та після війни: 
практична допомога військовополоненим, грома-
дянам України на  окупованих територіях, воїнам, 
волонтерам та  найбільш вразливим прошаркам 
населення»�

Організаторами заходу є Спілка адвокатів України, 
Комітет адвокатської практики та підвищення кваліфі-
кації Ради адвокатів Запорізької області, Рада адвока-
тів та КДКА Запорізької області�

Під час доповіді Марія Островська розповіла учас-
никам про алгоритм надання правової допомоги 
членам сім’ї військовополоненого� Перегляд транс-
ляції заходу за посиланням: URL: cutt.ly/NZnvOVv.

10  серпня Марія Островська розкрила тему ал-
горитму надання правової допомоги членам сім’ї  



33липень-серпень 2022� №�7-8�(83)

Комітети НААУ

військовополоненого на конференції, яка організова-
на у межах руху «Адвокати ЗСУ»�

18 серпня за ініціативою Центру і Комітету спільно 
з Вищою школою адвокатури проведено круглий стіл 
«Діяльність ТрО та ДФТГ в контексті законодавчих 
колізій»�

Модерували дискусію Голова Комітету та Центру 
Марія Островська та Голова Комітету з інформаційної 
політики та  інформаційної безпеки, що  діє у  складі 
НААУ Богдан Кушнір�

У заході взяли участь: Віталій Голота — Головний 
інспектор Головної інспекції Міністерства оборони 
України;  Євгенія Рябека  — координатор руху «Ад-
вокати ЗСУ», радник з юридичних питань Головноко-
мандувача ЗСУ; Наталія Фещик — заступник Голови 
Комітету з  військового права НААУ;  Леся Кляров
ська — адвокат, Голова правління громадської орга-
нізації «Юридична Сотня»; Вікторія Олійник — юрист 
громадської організації «Юридична Сотня»;  Вадим 
Красник — Керівник Секретаріату НААУ, РАУ; Воло
димир Клочков — доброволець ДФТГ, Голова Комі-
тету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської 
діяльності НААУ; Жанна Грушко — заступниця Голови 
молодіжного комітету НААУ — UNBA NextGen, стар-
ший партнер АО WINPARTNERS; Тарас Безпалий — 
юрис консульт Юридичної служби Командування Сил 
ТрО ЗСУ, молодший лейтенант юстиції; Сергій Дзюбен
ко — адвокат, заступник Голови Комітету захисту прав 
адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ, 
представник батальйону територіальної оборони 
№ 207 Шевченківського району м� Києва; Андрій Йо
сипов — боєць Добровольчого формування № 7 те-
риторіальної громади м� Києва «Легіон Д», старший 
інструктор Навчального центру комплексної підго-
товки добровольців «ДГВ» ДФТГ «Легіон Д»;  Віктор 
Яценко  — боєць Добровольчого формування №  7 
територіальної громади м� Києва «Легіон Д», началь-
ник юридичної служби та  інструктор Навчального 
центру комплексної підготовки добровольців «ДГВ» 
ДФТГ «Легіон Д»�

На круглому столі обговорювали питання:
1� Проблемні аспекти служби в ТрО та ДФТГ з прак-

тики звернень на гарячу лінію «Юридичної сотні»�
2� Мобілізація осіб, які задіяні у ТрО та ДФТГ� Прак-

тичні аспекти�
3� Система національного спротиву в Україні�

4� Правовий статус і проблемні аспекти діяльності 
ТрО та ДФТГ�

5� Матеріальне забезпечення батальйонів ТрО 
та ДФТГ�

6� Проблемні питання ТрО: умови розірвання 
контракту, задіяння ТРО за межами громади та про-
ходження ВЛК�

7� Фінансування та матеріальне забезпечення ді-
яльності добровольчих формувань територіальних 
громад� Проблема збереження за бійцями територі-
альних громад місця роботи, посади та середнього 
заробітку під час виконання ними завдань ТрО�

8� Проблеми застосування бійцями добровольчих 
формувань територіальних громад вогнепальної зброї 
під час виконання ними завдань ТрО�

9� Соціальні гарантії та право на відпустку для осіб, 
які задіяні у ТрО та ДФТГ�

Переглянути запис дискусії можна за посиланням: 
URL: cutt.ly/YXv3aJO.

КОМІТЕТ З КРИМІНАЛЬНОГО 
ПРАВА І ПРОЦЕСУ
Комітет здійснив правовий аналіз законопроєкту 

«Про внесення змін до  Кримінального процесуаль-
ного кодексу України щодо закриття кримінального 
провадження в зв’язку з декриміналізацією діяння» 
(реєстр� № 7630 від 02�08�2022)�

Законопроєкт спрямований на створення належно-
го правового механізму закриття кримінального про-
вадження у зв’язку з декриміналізацією діяння� Із цією 
метою законопроєктом пропонується внести зміни 
до Кримінального процесуального кодексу України� 
Члени Комітету з  кримінального права та  процесу 
НААУ вважають, що  прийняття аналізованого зако-
нопроєкту є насправді потрібним для створення на-
лежного правового механізму закриття кримінального 
провадження у  зв’язку з  декриміналізацією діяння� 
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З огляду на наведене члени Комітету з кримінального 
права та процесу НААУ загалом схвально оцінюють 
запропоновані зміни та вважають їх такими, що заслу-
говують на підтримку�

КОМІТЕТ З АГРАРНОГО, ЗЕМЕЛЬНОГО 
ТА ДОВКІЛЕВОГО ПРАВА
Комітет підготував огляд практики Верховного 

Суду із земельних питань за I півріччя 2022 року.
У збірнику відображені правові позиції Верховного 

Суду при вирішенні справ щодо:
— належного способу захисту у  разі укладення 

орендодавцем договору оренди земельної ділянки 
з новим орендарем;

— підстав припинення права користування зе-
мельною ділянкою;

— скасування витягу з технічної документації про 
НГО земельної ділянки;

— визнання протиправним рішення про незатвер-
дження проєкту землеустрою;

— відшкодування моральної шкоди у разі відмови 
у  наданні дозволу на  виготовлення проєкту земле-
устрою;

— підтвердження наявності речових прав на землю;
— спадкування права на «завершення» процедури 

приватизації землі тощо�
Детальніше з напрацюваннями Комітету можна 

ознайомитися за посиланням: URL: cutt.ly/SXvXCj1.

На сайті Вищої школи адвокатури НААУ опубліко-
вана стаття Заступника Голови Комітету Софії Шутяк 
«Природоорієнтовані рішення у законодавстві Украї-
ни»� Перегляд: URL: cutt.ly/LXvCMwY.

КОМІТЕТ З ЦИВІЛЬНОГО 
ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ
Комітет здійснив правовий аналіз проєкту Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо удосконалення судового контролю 
за виконанням судових рішень у господарському і ци-
вільному судочинстві» (реєстр� № 7042 від 11�02�2022)�

Проєктом Закону пропонується доповнити Госпо-
дарський процесуальний кодекс України та Цивіль-
ний процесуальний кодекс України положеннями, 
які наділяють суд повноваженнями зобов’язувати 
боржника подати до суду звіт про виконання судо-
вого рішення�

За  результатами здійсненого правового аналізу 
НААУ підтримує основну ідею законопроєкту (у ча-
стині внесення змін до ЦПК) та законопроєкт у цілому, 
за умови врахування висловлених пропозицій та за-
уважень� Без такого врахування прийняття законопро-
єкту загрожує плутаниною і  нерозумінням порядку 
звернення та остаточного здійснення контролю за ви-
конанням судових рішення� Більш детально із  про-
позиціями та  зауваженнями можна ознайомитися 
за посиланням: URL: cutt.ly/5LInZlj.

Комітет підготував дайджест судової практики 
у сфері цивільного права та процесу за І півріччя 
2022 року.

У  дайджесті представлені позиції Конституцій
ного Суду України та  практика Верховного Суду 
у сферах:

— зобов’язального права (відповідальність 
за порушення грошового зобов’язання; визнання не-
дійсними окремих положень договору про надання 
банківських послуг, визнання договору удаваним, лі-
цензійний договір тощо);

— речового права (зняття арешту з майна борж-
ника);

— спадкового права (визнання права власності 
у  порядку спадкування, спадкування страхових ви-
плат);

— житлового права (щодо дискримінації у реалі-
зації права на житло);

— цивільного процесу (право оскаржити в  суді 
рішення третейського суду, поновлення строку на апе-
ляційне оскарження, розгляд апеляційної скарги 
у письмовому провадженні тощо)�

Перегляд дайджесту за  посиланням: URL: cutt.ly/
XLImhcY.
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1 липня відбувся Оnlineфорум «Інтелектуальна 
власність: потенціал відновлення України», органі-
зований за ініціативою Комітету спільно з Національ-
ною асоціацією патентних повірених України, Науко-
во-дослідним інститутом інтелектуальної власності 
та Вищою школою адвокатури НААУ� Захід об’єднав 
представників усіх гілок влади, відомих патентних 
повірених, адвокатів, судових експертів та науковців, 
які переконані, що перемога та відновлення України 
можливі завдяки інноваційному розвитку та інтелек-
туальному капіталу нашої держави� Детальніше про 
захід та відеозапис: URL: cutt.ly/oLxjtkQ.

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ 
БІЗНЕСУ ТА ІНВЕСТОРІВ
На сайті Вищої школи адвокатури НААУ опублікова-

на стаття члена Ради Комітету Сергія Лисенка «Акти
ви та угоди в метавсесвіті». Перегляд за посиланням: 
URL: cutt.ly/tLILdyr.

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ МИТНОГО 
ТА ПОДАТКОВОГО ПРАВА
За період червеньсерпень майже усі члени Ради 

Комітету долучилися до участі у волонтерському русі 
«Адвокати ЗСУ»� Представники активно допомага-
ють військовим та їх родинам у вирішенні правових 
питань�

У серпні Комітет здійснив правовий аналіз проєк-
ту Закону України про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо оподаткування доходів, отри-
маних фізичною особою, яка провадить незалежну 
професійну діяльність, у  період дії воєнного стану 
(реєстр� № 7518 від 04�07�2022) та висновку, наданого 
Міністерством фінансів України від 20�07�2022�

Відомо, що метою законопроєкту № 7518 є вре-
гулювання можливості фізичних осіб, які провадять 
незалежну професійну діяльність, у період дії воєн-
ного стану на території України обирати спрощену 
систему оподаткування і звітності та усунення подат-
кової дискримінації платників податків� За результа-
тами опрацювання НААУ направила лист до Офісу 
Президента України з проханням врахувати заува-
ження Комітету�

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
ПОЛІТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
2 серпня Голова НААУ Лідія Ізовітова призначила 

головою Комітету з інформаційної політики та інфор-
маційної безпеки Богдана Кушніра�

Адвокат Богдан Куш
нір входить до  складу 
Комітету захисту прав 
адвокатів НААУ, працює 
в  юридичних компаніях 
«Аргумент» і АО D Gravity, 
обліковується в  ЄРАУ як 
адвокат міста Києва, 
що  отримав свідоцтво 
у 2021 році�

Заступниками голови Комітету стали Володимир 
Ємельянов та Олег Клим’юк� Також до Ради Комітету 
приєдналися Олександр Черних та Юлія Балюк�

Нові призначення зроблені для того, щоб покращи-
ти розвиток відповідного напрямку діяльності НААУ, 
цільових програм і проєктів�

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ БЕЗОПЛАТНОЇ 
ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
У серпні Комітет здійснив аналіз проєкту Закону 

України про внесення змін до деяких законодавчих 
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актів щодо спрощення доступу до безоплатної прав-
ничої допомоги (реєстр� № 7473-1)� За словами Комі-
тету, законопроєкт спрямований на усунення органів 
адвокатського самоврядування від вирішення питань 
щодо надання безоплатної правової допомоги� Також 
Комітет звернув увагу, що прийняття законопроєкту 
№ 7473-1 призведе до:

— усунення органів адвокатського самоврядуван-
ня у вирішенні питань, пов’язаних із наданням безоп-
латної правничої допомоги;

— змішування понять первинної та  вторинної 
правничої допомоги;

— залучення до надання вторинної правничої до-
помоги осіб, які не мають статусу адвоката;

— збільшення корупційних ризиків під час взає-
модії центрів з адвокатами та жодним чином не усуне 
порушення права на вільний вибір захисника і мож-
ливості адвоката надавати документи з адвокатського 
досьє для оплати виконаної роботи�

КОМІТЕТ З ТРУДОВОГО ПРАВА
Комітет підготував три пам’ятки щодо особливос-

тей організації трудових відносин під час воєнного 
стану для адвокатів:

— Пам’ятка адвокату з питань організації трудових 
відносин під час воєнного стану;

— Пам’ятка адвокату з питань бронювання пра-
цівників за підприємствами;

— Пам’ятка адвокату з питань увільнення та звіль-
нення працівників під час воєнного стану�

6 липня на запрошення кафедри трудового права 
та  права соціального забезпечення КНУ ім� Т�  Шев-
ченка Голова Комітету Вікторія Поліщук провела 
онлайн-лекцію на  тему «Трудові права в  умовах 

воєнного стану»� В  ході 
зустрічі студенти мали 
можливість дізнатися 
найактуальніші прак-
тичні проблеми засто-
сування трудового за-
конодавства України, 
поспілкуватися з приво-
ду сучасних тенденцій 
розвитку трудових пра-
вовідносин, ускладнених 
іноземним елементом�

28 липня Комітет презентував дайджест судової 
практики щодо трудових спорів за І півріччя 2022 року� 
У дайджесті відображені правові позиції Верховного 
Суду щодо питань:

— установлення трудових правовідносин та 
оформлення трудових відносин;

— припинення трудових договорів;
— стягнення заробітної плати тощо�
Детальніше за посиланням: URL: surl.li/cswyd.

МОЛОДІЖНИЙ КОМІТЕТ 
НААУ — UNBA NEXTGEN
Міжнародне співробітництво важливе для адво-

катури, адже це в першу чергу комунікація з інозем-
ними юристами, перейняття та обмін досвідом між 
представниками різних країн (проведення спільних 
заходів, розробка проєктів і досліджень, нетворкінг)� 
Молодіжний комітет НААУ працює у міжнародному 
напрямку і перше міжнародне членство здобув у Єв
ропейській асоціації молодих адвокатів (EYBA)�

Детальніше про співпрацю NextGen і EYBA: URL: cutt.
ly/tZkV7dO.
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25 червня European Young Bar Association на Між
народній літній конференції EYBA2022 під час за-
гальних зборів членів правління затвердила склад 
Виконавчого комітету та інших органів асоціації� За ре-
зультатами виборів Голова молодіжного комітету Сергій 
Барбашин став Віце-президентом EYBA, його заступ-
ниця Юлія Сергет — членом Дослідницького коміте-
ту EYBA, а член Ради NextGen Олег Клим’юк обраний 
до складу Представників EYBA у Комітеті Ради Європи�

7 липня відбулося засідання Комітету за участю 
Ради, представників NextGen у регіонах� На зустрічі 
обговорювали діяльність Комітету у період воєнного 
стану та формували план роботи на майбутнє�

Голова Комітету Сергій Барбашин розповів про ви-
значні події у міжнародному напрямі діяльності Коміте-
ту� Зокрема, представників NextGen обрали до керівни-
цтва Європейської асоціації молодих адвокатів (EYBA)� 
Крім того, молодіжний комітет нещодавно здобув член-
ство у Міжнародній асоціації молодих юристів (AIJA)� Про 
можливості учасників NextGen у межах членства у AIJA 
зовсім скоро буде публікація на ресурсах Комітету�

Детальніше про обговорення та підсумки засідан-
ня: URL: cutt.ly/FLa4uvI.

Молодіжний комітет продовжує проведення вебі
нарів на актуальні теми та проблеми у період воєнно
го стану� Представниками проведені заходи на такі теми:

— Організація максимальної працездатності під 
час війни (з Комітетом з гуманітарних питань і творчих 
ініціатив)�

— Відновлення платоспроможності бізнесу під час 
війни� Санація та банкрутство (з Комітетом з питань 
банкрутства)�

— Метавсесвіт� Угоди та контракти (з Комітетом 
з питань захисту бізнесу та інвесторів)�

— Створення благодійного фонду в умовах воєн-
ного стану�

— Виконавчі написи за кредитними договорами, 
які не є нотаріально посвідченими: сучасність чи ру-
димент?

— Відшкодування за пошкоджене майно під час 
війни (з Комітетом з цивільного права та процесу)�

— Кредитні відносини у воєнний та післявоєнний час�
— Відшкодування збитків та врегулювання пра-

вовідносин зі страховиком в разі оформлення ДТП�
— Менторство як інструмент професійного розвитку�
Крім того, UNBA NextGen спільно з Радами адво-

катів регіонів та комітетами НААУ проводить акреди-
товані вебінари�

Відеозаписи усіх заходів можна переглянути на 
Youtube-каналі Комітету: cutt.ly/2HmToEc.

На  сторінці Вищої школи адвокатури НААУ 
у Facebook розміщена добірка тематичних публіка-
цій Тетяни Рабко — адвоката, регіонального пред-
ставника UNBA NextGen у  Донецькій області щодо 
електронного судочинства. Перегляд: URL: cutt.ly/
XLehQx5.
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А також статті адвоката на сайті ВША НААУ:
— «Процесуальні документи в е-формі: порядок 

оформлення, направлення до суду і тенденції судової 
практики»� Перегляд: URL: cutt.ly/cLu8WYi.

— Мобільний застосунок «єСуд»: практичний по-
тенціал використання� Перегляд: URL: cutt.ly/xLJ9hTN.

— Ордер� Алгоритм формування адвокатом ор-
деру в підсистемі «Електронний суд»� Перегляд: URL: 
cutt.ly/xLJ9hTN.

— Щодо обов’язкової реєстрації та використання 
офіційних електронних адрес в ЄСІТС� Перегляд: URL: 
cutt.ly/kXvMg7m.

— Щодо внесення змін до роботи судів з Єдиною 
судовою інформаційно-телекомунікаційною системою 
(ЄСІТС)� Перегляд: URL: cutt.ly/rXvMzam.

— Використання інструментів електронного судо-
чинства у відправленні правосуддя: огляд законодав-
чих змін� Перегляд: URL: cutt.ly/lXmdnWq.

КОМІТЕТ З ГУМАНІТАРНИХ 
ПИТАНЬ І ТВОРЧИХ ІНІЦІАТИВ
З червня Комітет активно у співпраці з Центром 

досліджень адвокатури і  права НААУ анонсували 
на своїй сторінці у Facebook рубрику «Творчість ад-
вокатів у час війни» та оголосив про збір творчих робіт 
адвокатів-митців (виконавців), виражених у цифро-
вому форматі, створених у  воєнний час, з  метою їх 
подальшої публікації на  онлайн-ресурсах Комітету 
та Центру� За цей час на сторінці Комітету опубліко-
вано творчість адвокатів-митців: Наталії Пліси, Анни 
Мацієвської, Олексія Куревіна та ін� До опублікування 
прий маються роботи, виконані чи створені (у випадку 
літературного твору) особисто виконавцем�

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ПРИМУСОВОГО 
ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ
5  липня члени Комітету взали участь у  круглому 

столі «Особливості виконання судових рішень під час 
воєнного стану»� Організатор — Асоціація приватних 
виконавців України і EU Project PravoJustice. У ході за-
ходу учасники обговорили питання щодо законодавчих 
змін у виконавчому провадженні, специфіку діяльності 
судів під час воєнного стану та військових дій, проблеми 
виконання судових рішень на тимчасово окупованих те-
риторіях, особливості примусової реалізації майна у ви-
конавчому провадженні в період воєнного стану та ін�

9  серпня на  запрошення АПВУ члени Комітету 
взяли участь у онлайн-тренінгу на тему «Особливості 
посвідчення фактів у Франції», який проводився АПВУ 
спільно з Національною палатою судових виконавців 
Французької Республіки та за підтримки Проєкту Єв-
ропейського Союзу «Право-Justice»�

СПІВПРАЦЯ КОМІТЕТІВ
24 червня за ініціативою Молодіжного комітету — 

UNBA NextGen та Комітету з питань банкрутства про-
ведено вебінар «Відновлення платоспроможності 
бізнесу під час війни. Санація та банкрутство»�

Спікером заходу виступив Юрій Григоренко — Се-
кретар Комітету з питань банкрутства, що діє у складі 
НААУ, арбітражний керуючий�
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Модерувала вебінар Алла Філатова — член Ради 
та регіональний представник UNBA NextGen у Рівнен-
ській області�

Спікер розповів учасникам про поточний стан у га-
лузі банкрутства у період воєнного стану, чим може 
бути корисна під час війни процедура банкрутства 
для боржника і для кредиторів� Також про досудову 
санацію і санацію в межах провадження у справі про 
банкрутство та відновлення платоспроможності біз-
несу або його ліквідація�

Перегляд відеозапису заходу за  посиланням: URL: 
cutt.ly/wLIEXPT.

5 липня у НААУ за  ініціативою Молодіжного ко-
мітету — UNBA NextGen та Комітету з питань захисту 
бізнесу та інвесторів відбувся вебінар «Метавсесвіт. 
Угоди та контракти»�

Спікером заходу був Сергій Лисенко — член Ради 
Комітету з питань захисту бізнесу та інвесторів, що діє 
в складі НААУ�

Модерувала вебінар Алевтина Башкєєва — член 
Ради та  регіональний представник UNBA NextGen 
у Дніпропетровській області�

Під час заходу Сергій Лисенко розповів слухачам 
про те, що  таке Метавсесвіт зараз та  можливі його 
перспективи розвитку у майбутньому� Спікер розкрив 
питання регулювання угод і використання смартконт-
рактів в Метавсесвіті та роль адвоката в супроводжен-
ні таких угод� Перегляд відеозапису заходу за посилан-
ням: URL: cutt.ly/zLITgGZ.

17 серпня у НААУ за ініціативи комітетів з трудо-
вого права, з питань захисту прав осіб з інвалідністю, 
молодіжного комітету НААУ  — UNBA NextGen та  у 
співпраці з ВША НААУ відбувся круглий стіл на тему 
«Захист прав внутрішньо переміщених осіб»�

Захід було присвячено обговоренню трудових, соці-
альних і житлових проблем, з якими доводиться стика-
тися внутрішньо переміщеним особам в Україні сьогодні�

Під час заходу було розкрито питання щодо гаран-
тій ВПО (працевлаштування за сумісництвом, відпустка 
без збереження заробітної плати тощо), які звільнили-
ся з роботи та не мають документів, що підтверджують 
факт звільнення�

У частині соціальних прав ВПО було зроблено ак-
цент на роз’ясненнях державних органів та практиці 
надання соціальних гарантій з боку держави�

За результатами обговорення учасники круглого 
столу дійшли висновку, що незважаючи на позитивні 
кроки з боку центральної влади, ситуація з ВПО в Укра-
їні залишається досить складною� Адже влада має пов-
ною мірою забезпечити дотримання всіх прав і свобод 
громадян, які були вимушені покинути свої домівки 
через повномасштабне вторгнення РФ на територію 
України� Ознайомитися з презентаціями доповідачів 
можна за посиланням: URL: surl.li/csosi.



липень-серпень 2022� №�7-8�(83)40

Цікава тема

ДЕЯКІ НЮАНСИ ЗАХИСТУ 
ПРАВ ЛЮДЕЙ, ЯКІ ЖИВУТЬ З  ВІЛ 
АБО  МАЮТЬ РИЗИК ІНФІКУВАННЯ ВІЛ

Анастасія Сербіна,  
адвокат, заступниця голови комітету з питань правового регулювання 
органів місцевого самоврядування, керівниця Тренінгової групи АС

Конституція України наголошує на тому, що людина має природне невід’ємне і не-
порушне право на охорону здоров’я. Суспільство і держава відповідальні перед су-
часним і майбутніми поколіннями за рівень здоров’я і збереження генофонду народу 
України, забезпечують пріоритетність охорони здоров’я в діяльності держави, 
поліпшення умов праці, навчання, побуту і відпочинку населення, розв’язання еко-
логічних проблем, вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового 
способу життя.

Люди, які вперше отримують позитивні результати 
на ВІЛ, мають бути забезпечені комплексною й ефек-
тивною медичною та психологічною допомогою, аби 
впоратися із  шоковим станом та  вчасно розпочати 
адекватну антиретровірусну терапію1 задля зниження 
рівня вірусного навантаження на імунітет�

Завдання адвоката, який представляє інтереси 
ВІЛ-позитивної людини чи людини, яка має ризик інфі-
кування ВІЛ, полягає в тому, аби забезпечити виконан-
ня державою взятих на себе гарантій по відношенню 
до такої особи; не тільки не нашкодити, але й полег-
шити доступність ВІЛ-позитивної людини до усього 
комплексу послуг, які наявні в державі; убезпечити 
від незаконного розголошення лікарської таємниці 
та, за потреби, притягнути винних до відповідальності�

Під час здійснення захисту такої особи адвокату не-
обхідно вжити заходів, направлених на неможливість 
допущення іншого ставлення за ознакою стану здоров’я 
(дискримінація), вчасне реагування на потреби особи, 
яка живе з ВІЛ (надання АРТ, невідкладної медичної 
допомоги, створення належних умов утримання і т� п�)�

У цій статті я б хотіла лише частково охопити ме-
дичний, правоохоронний та загальні аспект стандарту 
поводження із ВІЛ/СНІДом�

МЕДИЧНИЙ АСПЕКТ
Трохи термінології:
ВІЛ — вірус імунодефіциту людини, що зумовлює 

захворювання на ВІЛ-інфекцію;
ВІЛ-інфікована особа — особа, в організмі якої 

виявлено ВІЛ, але яка перебуває у стані безсимптом-
ного носійства ВІЛ;

ВІЛ-статус особи — стан організму особи стосов-
но відсутності чи наявності в ньому ВІЛ: негативний 
ВІЛ-статус особи характеризується відсутністю в  її 
організмі ВІЛ, позитивний ВІЛ-статус особи характе-
ризується наявністю в її організмі ВІЛ;

групи підвищеного ризику щодо інфікування 
ВІЛ — групи населення, яким з урахуванням особли-
востей їх поведінки та  поведінки їхнього оточення 
загрожує підвищений ризик контакту з джерелом ВІЛ;

люди, які живуть з ВІЛ, — ВІЛ-інфіковані особи 
та особи, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ;

СНІД — стадія розвитку хвороби, зумовленої ВІЛ 
(ВІЛ-інфекція), що характеризується клінічними про-
явами, спричиненими глибоким ураженням імунної 
системи людини під впливом ВІЛ;

хвороби, зумовлені ВІЛ (ВІЛ-інфекція) — комп-
лекс визначених Міжнародною класифікацією хвороб 

1 Далі за текстом — АРТ.
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уражень організму людини, зумовлених пов’язаними 
з впливом ВІЛ ушкодженнями імунної системи, який 
на  початковому етапі свого розвитку має характер 
стану безсимптомного носійства ВІЛ, а за умови відсут-
ності відповідного лікування та впливу інших неспри-
ятливих для організму ВІЛ-інфікованої особи обставин 
набуває клінічних проявів у  вигляді різноманітних 
інфекційних, паразитарних захворювань, злоякісних 
пухлин, інших хвороб чи зумовленого ВІЛ синдрому 
набутого імунодефіциту�

В медицині виділяють такі фази розвитку ВІЛ:
І. Інфікування (тобто наявність небезпечного кон-

такту, внаслідок якого інфекція ВІЛ потрапила до тіла 
здорової людини)�

ІІ. Гостра фаза. Від моменту інфікування ВІЛ до по-
чатку гострої фази розвитку ВІЛ-інфекції в організмі 
людини може пройти від 6 до 8 тижнів� Ця фаза може 
проявлятися лихоманкою, слабкістю, болем у суглобах 
або проходити безсимптомно�

ІІІ. Поява антитіл до ВІЛ. Протягом 1,5 — 3 місяців 
від моменту інфікування в крові людини формуються 
антитіла до ВІЛ� Цей період часу від моменту інфіку-
вання до  появи антитіл називають «діагностичним 
вікном», протягом якого текст на ВІЛ може дати хиб-
но-негативний результат�

ІV. Безсимптомний період. ВІЛ може жити в тілі 
людини від 8 до 12 років безсимптомно, відповідно 
людина може навіть і не знати про свій ВІЛ-позитив-
ний статус�

V. Захворювання на СНІД
Незалежно від стадії розвитку ВІЛ в організмі лю-

дини, чинне законодавство захищає інформацію про 
стан здоров’я лікарською таємницею, наслідки розго-
лошення якої можуть бути як у виді адміністративної, 
так і кримінальної відповідальності�

Також хочу нагадати про способи інфікування ВІЛ, 
адже саме необізнаність призводить до стигматизації 
та дискримінації осіб, які живуть із ВІЛ�

ВІЛ передається:
— через кров — при потраплянні крові чи інших 

біологічних рідин, що містять кров (сперма, виділення 
піхви, грудне молоко) від ВІЛ-інфікованої особи до здо-
рової людини� Найчастіше цей шлях реалізується при 
ін’єкційному введенні наркотичних речовин брудни-
ми шприцами та голками, що вже використовувались 
іншими особами�

— статевим шляхом — під час незахищених стате-
вих стосунків, незалежно від того, чи це вагінальний, 
оральний чи анальний секс;

— внаслідок передачі вірусу від  інфікованої ВІЛ 
матері до її дитини під час вагітності, пологів та году-
ванні груддю� Ризик інфікування зростає під час году-
вання дитини груддю, при важкому перебігу хвороби 
у матері та складних пологах�

ВІЛ не передається:
— при спільному користуванні побутовими реча-

ми, посудом, роботі в одному приміщенні;
— у лазні та сауні;
— під час поцілунків;
— при обіймах та рукостисканні;
— при чханні та кашлі;
— через поручні, дверні ручки, столи, стільці;
— при укусах комарів чи інших комах�
Повномасштабна збройна агресія рф в Україні, не-

втішні та жахливі новини із Київщини, Херсонщини, 
Чернігівщини тощо дають привід вважати, що рівень 
інфікування ВІЛ в Україні значно зросте найближчим 
часом� Наявна інформація про факти масового зґвал-
тування жінок, дітей представниками російської армії 
просто жахає� Наразі рівень поширення епідемії ВІЛ/
СНІДУ в  російській федерації є  дуже високим та  не 
має тенденції до зниження через відсутність культу-
ри використання контрацептивів під час сексуальних 
відносин та адекватної терапії�

Тож ми маємо сприйняти вказану гіпотезу як по-
тенційно можливу та  продумати шляхи захисту по-
терпілої особи від сексуальних воєнних злочинів, які 
б допомогли їй не тільки подолати цю травму, але й 
отримати адекватну пост-контакту медичну допомогу, 
яка б могла знизити ризики поширення ВІЛ, а також 
притягнути винну особу до відповідальності�

Єдиним методом знизити ризик інфікування після 
незахищеного сексуального контакту є проведення ме-
дичної постконтактної профілактики (короткостро-
ковий курс антиретровірусного лікування, метою яко-
го є зниження ймовірності інфікування ВІЛ особи, яка 
зазнала підвищеного ризику такого інфікування)� Це 
передбачає приймання антиретровірусних препаратів 
невдовзі після травми або контакту, аби перешкодити 
інфікуванню ВІЛ� Таку медичну допомогу призначають 
і здійснюють якомога швидше, але не пізніше 72 годин 
після контакту, у результаті якого потенційно могло 
статися інфікування ВІЛ� 
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З  огляду на  різні ситуації: наявність/відсутність 
доступу до  медичного закладу; фактична окупація 
населеного пункту, утримання потерпілої особи у не-
волі, відсутність медикаментів тощо, надані 72 години 
можуть бути втрачені, особа може не отримати таку 
необхідну їй медичну допомогу� Тож наразі держава 
в особі її органів, а також громадська спільнота, у т� ч� 
в особі волонтерів, мають акумулювати власні зусил-
ля задля того, щоб забезпечити усі наявні медичні 
заклади, які потенційно можуть опинитись у  зоні 
конфлікту (де ведуться активні бойові дії, фактична 
окупація), необхідними наборами для  проведення 
постконтактної профілактики та  створити умови 
для збору доказів�

З огляду на наявне «діагностичне вікно» від одного 
до трьох місяців з моменту інфікування до моменту 
виявлення в  крові потерпілої особи антитіл до  ВІЛ, 
ми маємо розуміти, що до завершення цього строку 
потерпіла особа може отримати хибно-негативний 
тест на ВІЛ� Тому пацієнтам, які підлягали, але не от-
римали медичну постконтакту профілактику (АРТ) 
протягом 72 годин, необхідно призначити тестуван-
ня на ВІЛ через 3 місяці, проінформувати про ризики 
інфікування та засоби профілактики�

Наразі чинне законодавство України уніфікованого 
протоколу дій медичного персоналу у разі звернення 
до них особи, яка постраждала внаслідок сексуального 
насильства, не містить� Єдиним нормативним актом 
в цій сфері є наказ МОЗ України 01�02�2019 № 278 «Про 
затвердження Порядку проведення та документуван-
ня результатів медичного обстеження постраждалих 
осіб від домашнього насильства або осіб, які ймовірно 
постраждали від домашнього насильства, та надання 
їм медичної допомоги»�

Він визначає механізм проведення та документу-
вання результатів медичного обстеження постраж-
далих від домашнього насильства осіб або осіб, які 
ймовірно постраждали від домашнього насильства, 
насильства за ознакою статі, та надання їм медичної 
допомоги з метою забезпечення подолання і протидії 
домашньому насильству та сприяння реалізації прав 
осіб, які від нього постраждали� 

Вказаний документ містить детальну інструкцію 
щодо проведення огляду жертви домашнього сексу-
ального насильства, надання їй медичної допомоги, 
у т� ч� щодо профілактики небажаної вагітності, інфек-

ційних захворювань, які передаються статевим шля-
хом, ВІЛ�

На жаль, документ не поширюється на інші випад-
ки сексуального насильства, вчиненого не в рамках 
домашнього насильства (відповідно не охоплює сек-
суальні злочини проти статевої свободи, порушення 
законів і звичаїв війни в рамках національного законо-
давства та воєнні злочини та злочини проти людяності 
в рамках міжнародного законодавства)�

Прийняття відповідного законодавчого акта знач-
но полегшило б життя медиків, які стикаються з потер-
пілими особами, які зазнали інших видів сексуального 
насильства� Окрім того, медикам потрібно давати чіткі 
інструкції про порядок їх дій в подібного роду ситу-
аціях�

Медичний працівник має пропонувати потерпілій 
особі пройти постконтакту терапію від зґвалтування 
з урахуванням оцінки ризику, що ґрунтується на ви-
вченні обставин нападу (тобто чи відбулося проник-
нення, кількість нападників, травми, яких зазнала жер-
тва, тощо), і ступеня поширеності ВІЛ-інфекції�

Трохи про АРТ� Антиретровірусна терапія (АРТ) 
ефективно контролює ВІЛ� АРТ-препарати не здатні 
повністю вилікувати ВІЛ та вивести вірус із організму� 
Основна властивість АРТ — пригнічення вірусу в ор-
ганізмі людини� Щоденний прийом препаратів пере-
шкоджає розмноженню нових клітин вірусу та захищає 
імунну систему людини від  інфекції� Згодом терапія 
допомагає досягнути настільки низького рівня вірусу 
в крові, що його стає недостатньо для передавання 
статевим шляхом.

Невизначуваний рівень вірусного навантажен
ня — це стан ВІЛ-позитивної людини, коли кількість 
вірусних часток у крові є нижчою за поріг чутливості 
тестів до вірусу — менше 40 копій РНК в 1 мл крові� 
Тобто вірусу настільки мало, що тести не можуть його 
виявити�

ВИМОГИ ЗАКОНОДАВСТВА 
(ЗАГАЛЬНИЙ АСПЕКТ)
Закон України від 19�11�92 № 2801 «Основи зако-

нодавства України про охорону здоров’я»2 містить 
положення, які визначають:

— права та обов’язки пацієнта (у т� ч� особи, яка 
проходить діагностування на ВІЛ, інфікована ВІЛ, хвора 
на СНІД);

2 Далі за текстом — Закон про охорону здоров’я.
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— обов’язки та  права медичних працівників 
(у т� ч� у частині поводження з пацієнтами, конфіден-
ційності, правил прийняття лікарських рішень);

— обов’язки закладів охорони здоров’я (у т� ч� у ча-
стині забезпеченості, доступності, якості та переліку 
медичних послуг);

— зобов’язання органів місцевого самоврядуван-
ня та держави (у частині забезпечення безоплатною 
медичною допомогою, охорони навколишнього сере-
довища, захисту населення від  інфекційних хвороб, 
створення умов для пацієнтів і т� п�)�

Правові, економічні, організаційні основи захисту 
прав та  законних інтересів пацієнтів визначаються 
законом�

Стаття 30 Закону про охорону здоров’я визначає, 
що  особи, які є  носіями збудників інфекційних за-
хворювань, небезпечних для населення, усуваються 
від роботи та іншої діяльності, яка може сприяти по-
ширенню інфекційних хвороб, і підлягають медичному 
нагляду і лікуванню за рахунок держави з виплатою 
в разі потреби допомоги по соціальному страхуван-
ню� Щодо окремих особливо небезпечних інфекцій-
них захворювань можуть здійснюватися обов’язкові 
медичні огляди, профілактичні щеплення, лікувальні 
та карантинні заходи в порядку, встановленому зако-
нами України�

За для того, щоб визначитись, чи підпадають під цю 
категорії особи, які інфіковані ВІЛ, слід ознайомитись 
із вимогами Закону України 06�04�2000 № 1645 «Про 
захист населення від  інфекційних хвороб»� Згідно з 
цим Законом ми маємо такі визначення:

інфекційні хвороби — розлади здоров’я людей, 
що  викликаються живими збудниками (вірусами, 
бактеріями, рикетсіями, найпростішими, грибками, 
гельмінтами, кліщами, іншими патогенними пара-
зитами), продуктами їх життєдіяльності (токсина-
ми), патогенними білками (пріонами), передаються 
від заражених осіб здоровим і схильні до масового 
поширення;

небезпечні інфекційні хвороби — інфекційні хво-
роби, що характеризуються важкими та (або) стійкими 
розладами здоров’я в окремих хворих і становлять 
небезпеку для їх життя та здоров’я;

особливо небезпечні інфекційні хвороби — ін-
фекційні хвороби (у тому числі карантинні: чума, хо-
лера, жовта гарячка), що характеризуються важкими 
та (або) стійкими розладами здоров’я у значної кіль-

кості хворих, високим рівнем смертності, швидким 
поширенням цих хвороб серед населення;

джерело збудника інфекційної хвороби (далі — 
джерело інфекції) — людина або тварина, заражені 
збудниками інфекційної хвороби�

Перелік таких хвороб і збудників визначений на-
казом МОЗ № 133 від 19�07�1995 «Про затвердження 
Переліку особливо небезпечних, небезпечних інфек-
ційних та  паразитарних хвороб людини і  носійства 
збудників цих хвороб»� Згідно з цим наказом СНІД на-
лежить до особливо небезпечних інфекційних хвороб, 
а ВІЛ-інфекція визнається лише її збудником�

Тому, відповідаючи на питання, чи можуть відносно 
ВІЛ-інфікованої особи вживатись обмежувальні захо-
ди — відповідь буде «ні»� Також ВІЛ-інфіковані особи 
не можуть бути зобов’язані здійснювати обов’язкові 
медичні огляди, лікувальні та карантинні заходи лише 
тільки через наявність відповідного статусу.

А от з метою охорони здоров’я населення органи 
і заклади охорони здоров’я зобов’язані здійснювати 
спеціальні заходи профілактики та лікування соціально 
небезпечних захворювань (туберкульоз, психічні, вене-
ричні захворювання, СНІД, лепра, хронічний алкого-
лізм, наркоманія), а також карантинних захворювань�

Статтею 23 Закону України «Про захист населення 
від  інфекційних хвороб» особи, хворі на  інфекційні 
хвороби, <…> які створюють підвищену небезпеку 
зараження оточуючих, підлягають своєчасному та якіс-
ному лікуванню, медичному нагляду та обстеженню� 
Особи, які хворіють на  особливо небезпечні та  не-
безпечні інфекційні хвороби, є носіями збудників цих 
хвороб <…> у  разі, якщо вони створюють реальну 
небезпеку зараження оточуючих, підлягають лікуван-
ню, медичному нагляду та обстеженням у стаціонарах 
відповідних закладів охорони здоров’я чи наукових 
установ� У контексті зазначеного варто нагадати про 
способи інфікування ВІЛ, які виключають небезпеч-
ність особи для оточуючих при загальних обставинах 
спілкування/навчання/роботи�

Але із  загального правила є  виняток, який обу-
мовлено наявністю певних ризиків� Так, у разі якщо 
бактеріоносіями є  особи, робота яких пов’язана 
з обслуговуванням населення і може призвести до по-
ширення інфекційних хвороб, такі особи за  їх згодою 
тимчасово переводяться на роботу, не пов’язану з ри-
зиком поширення інфекційних хвороб� Якщо зазначе-
них осіб перевести на іншу роботу неможливо, вони  
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відсторонюються від роботи в порядку, встановлено-
му законом� На період відсторонення від роботи цим 
особам виплачується допомога у зв’язку з тимчасовою 
втратою працездатності�

Додатковим захистом осіб, які живуть із ВІЛ, від дис-
кримінації та незаконних дій по підтвердженню від-
сутності ВІЛ-позитивного статусу під час прийому 
на  роботу є  нещодавно закріплена норма в  ст�  11 
Закону України «Про зайнятість населення»� Так, дер-
жава гарантує особі право на  захист від  будь-яких 
проявів дискримінації у сфері зайнятості населення 
залежно від <…> підозри чи наявності захворювання 
на ВІЛ/СНІД <…> не пов’язаними з характером роботи 
або умовами її виконання�

Звільнення з роботи, відмова у прийнятті на робо-
ту, відмова у прийнятті до освітніх, медичних закладів, 
до закладів соціальної опіки і піклування та соціальних 
служб, а також відмова у наданні медичної допомоги 
та соціальних послуг, обмеження інших прав людей, 
які живуть з ВІЛ, на підставі їх ВІЛ-позитивного статусу, 
а також обмеження прав їхніх рідних і близьких на цій 
підставі забороняється�

Особи, які хворіють на інфекційні хвороби чи є 
бактеріоносіями, мають право на:

— безоплатне лікування у державних і комуналь-
них закладах охорони здоров’я та державних наукових 
установах;

— отримання достовірної інформації про резуль-
тати медичного огляду, обстеження та лікування, а та-
кож на  отримання рекомендацій щодо запобігання 
поширенню інфекційних хвороб;

— звернення до суду з позовами про відшкоду-
вання шкоди, заподіяної їх здоров’ю та  (або) майну 
внаслідок порушення законодавства про захист на-
селення від інфекційних хвороб�

Іноземцям та особам без громадянства, які хво-
ріють на інфекційні хвороби чи є бактеріоносіями, 
медична допомога надається в  порядку, встанов-
леному цим Законом та міжнародними договорами 
України�

Також держава гарантує реалізацію послідовної 
політики, спрямованої на формування толерантного 
ставлення до людей, які належать до груп підвищено-
го ризику щодо інфікування ВІЛ, та людей, які живуть 
з ВІЛ�

Окрім цього, спеціальним Законом України 
від  12�12�1991  №  1972 «Про протидію поширенню 
хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини 
(ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які жи-
вуть з ВІЛ»3 встановлені додаткові права людей, які 
живуть з ВІЛ�

Згідно і ст� 13 Закону про ВІЛ усі люди, які живуть 
з ВІЛ, мають право на безперешкодне ознайомлення 
з  інформацією про стан свого здоров’я, що зберіга-
ється в закладах охорони здоров’я� Також вони мають 
право бути поінформованими про послуги із забезпе-
чення необхідної їм психологічної, соціальної та пра-
вової підтримки і за бажанням одержати таку підтрим-
ку у спосіб, що не зумовить розкриття їх ВІЛ-статусу�

Відомості про результати тестування особи з метою 
виявлення ВІЛ, про наявність або відсутність в особи 
ВІЛ-інфекції є конфіденційними та становлять лікар-
ську таємницю� Медичні працівники зобов’язані вжи-
вати необхідних заходів для забезпечення належного 
зберігання конфіденційної інформації про людей, які 
живуть з ВІЛ, та захисту такої інформації від розголо-
шення та  розкриття третім особам� У  разі недотри-
мання цієї норми особа, винна в розголошенні таких 
відомостей, може бути притягнута до кримінальної 
відповідальності за  ст�  132 Кримінального кодексу 
України4�

Передача медичним працівником зазначених 
вище відомостей дозволяється лише:

— особі, стосовно якої було проведено тесту-
вання, а  у випадках тестування дитини до  14 років 
чи недієздатної особи — батькам чи іншим законним 
представникам такої особи;

— іншим медичним працівникам та закладам охо-
рони здоров’я — винятково у зв’язку з лікуванням цієї 
особи;

— іншим третім особам — лише за рішенням суду 
в установлених законом випадках�

Передача таких відомостей іншим медичним пра-
цівникам та закладам охорони здоров’я допускається 
виключно за наявності усвідомленої інформованої зго-
ди людини, яка живе з ВІЛ, на передачу таких відомо-
стей, наданої в письмовому вигляді, і лише для цілей, 
пов’язаних з лікуванням хвороб, зумовлених ВІЛ, та у 
разі, якщо поінформованість лікаря щодо ВІЛ-статусу 
пацієнта має істотне значення для його лікування�

3 Далі за текстом — Закон про ВІЛ.
4 Далі за текстом — КК. 



45липень-серпень 2022� №�7-8�(83)

Цікава тема

Нагадаю, що до охоронюваної законом таємниці, 
яка міститься в речах і документах, належать відомості, 
які можуть становити лікарську таємницю (ст� 162 Кри-
мінального процесуального кодексу України5)� Під час 
кримінального провадження кожному гарантується 
невтручання у приватне (особисте і сімейне) життя� 
Ніхто не може збирати, зберігати, використовувати 
та поширювати інформацію про приватне життя особи 
без її згоди, крім випадків (ст� 15 КПК)�

Тому цілком протиправним мають визнаватися 
дії працівників медзакладів по розкриттю відомостей 
про перебування або неперебування підо зрюваного/
обвинуваченого на  обліку ВІЛ/СНІД для  цілей кри-
мінального провадження слідчому/прокурору, які 
отримані не  внаслідок виконання ухвали про тим-
часовий доступ до речей та документів�

Мій досвід показує, що частіше за все ця вимога 
не  дотримується, ВІЛ-статус особи (навіть якщо він 
негативний) розкривається без дотримання проце-
дури, що є грубим порушенням прав пацієнта на кон-
фіденційність та охорону лікарської таємниці�

Також чинне законодавства надає додаткові 
можливості по  розкриттю медичним працівником 
відомостей про позитивний ВІЛ-статус особи парт-
неру (партнерам)� Такі дії не  можуть визнаватися 
порушенням чинного законодавства, якщо:

1) людина, яка живе з ВІЛ, звернеться до медичного 
працівника з відповідним письмово підтвердженим 
проханням;

2) людина, яка живе з ВІЛ, померла, втратила сві-
домість або існує ймовірність того, що вона не опри-
томніє та не відновить свою здатність надавати усві-
домлену інформовану згоду�

Люди, які живуть з  ВІЛ, та  особи, які належать 
до  груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, 
користуються всіма правами та свободами, передба-
ченими Конституцією та  законами України, іншими 
нормативно-правовими актами України�

Держава гарантує надання всім людям, які живуть 
з  ВІЛ, та  особам, які належать до  груп підвищеного 
ризику інфікування ВІЛ, рівних з  іншими громадяна-
ми можливостей для  реалізації їхніх прав, зокрема 
в частині можливості адміністративного та судового 
захисту своїх прав� Дискримінація особи на підставі 
наявності в неї ВІЛ-інфекції, а також належності лю-

дини до  груп підвищеного ризику інфікування ВІЛ 
забороняється�

Крім загальних прав і свобод людини і громадянина, 
люди, які живуть з ВІЛ, мають також право на:

1) відшкодування шкоди, пов’язаної з обмеженням 
їхніх прав унаслідок розголошення чи розкриття ін-
формації про їх позитивний ВІЛ-статус;

2) безоплатне забезпечення антиретровірусними 
препаратами та лікарськими засобами для лікування 
опортуністичних інфекцій�

Закон України «Про захист населення від інфекцій-
них хвороб» покладає на осіб, які хворіють на інфекційні 
хвороби чи є бактеріоносіями, такі обов’язки:

— вживати рекомендованих медичними працівни-
ками заходів для запобігання поширенню інфекційних 
хвороб;

— виконувати вимоги та рекомендації медичних 
працівників щодо порядку та умов лікування, додер-
жуватися режиму роботи закладів охорони здоров’я 
та наукових установ, у яких вони лікуються;

— проходити у встановлені строки необхідні ме-
дичні огляди та обстеження�

Люди, які живуть з ВІЛ, зобов’язані:
1) вживати заходів для  запобігання поширенню 

ВІЛ-інфекції, запропонованих органами охорони здо-
ров’я;

2) повідомляти осіб, які були їхніми партнерами 
до виявлення факту інфікування, про можливість їх 
зараження;

3) відмовитися від донорства крові, її компонентів, 
інших біологічних рідин, клітин, органів і тканин для їх 
використання у медичній практиці�

Зверніть увагу, що існує спеціальна санкція за не-
виконання зазначених вище обов’язків іноземців, 
а також осіб без громадянства, які своєю поведінкою 
створюють загрозу здоров’ю, захисту прав і законних 
інтересів громадян України� Вони можуть бути видво-
рені за межі України�

КРИМІНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
Обов’язковою складовою тестування на  ВІЛ 

є  кваліфіковане післятестове консультування, під 
час якого особа, в  якої виявлено ВІЛ, має бути по-
інформована про профілактичні заходи, необхідні 

5 Далі за текстом — КПК.
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для  підтримання здоров’я ВІЛ-інфікованої особи,  
запобігання подальшому поширенню ВІЛ, про гаран-
тії дотримання прав і свобод людей, які живуть з ВІЛ, 
а також про кримінальну відповідальність за свідоме 
поставлення іншої особи в небезпеку зараження та/
або зараження ВІЛ.

Стаття 130 КК встановлює кримінальну відповідаль-
ність за такі дії:

1� Свідоме поставлення іншої особи в небезпеку 
зараження вірусом імунодефіциту людини чи  іншої 
невиліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною 
для життя людини�

2� Зараження іншої особи вірусом імунодефіциту 
людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби осо-
бою, яка знала про те, що вона є носієм цього вірусу�

3� Дії, передбачені частиною другою цієї статті, 
вчинені щодо двох чи  більше осіб або  неповноліт-
нього�

4� Умисне зараження іншої особи вірусом імуно-
дефіциту людини чи  іншої невиліковної інфекційної 
хвороби, що є небезпечною для життя людини�

Наявна судова практика за  цією статтею вказує 
на  нерозуміння органу досудового розслідування 
медичного аспекту інфікування ВІЛ�

Так, у  медичній науці використовується фор-
мула Н=Н� Це скорочення від  Undetectable = 
Untransmittable  — у  перекладі «не  визначається = 
не  передається»� Суть формули  — якщо людина 
з  ВІЛ отримує лікування і  в неї у  крові кількість 
вірусу знижується до мінімуму (так званого неви
значуваного рівня вірусного навантаження), вона 
не може передати ВІЛ статевому партнеру.

Якщо за результатом тесту ВІЛ не виявлено, інфек-
ція все ще може перебувати в тілі людини, але її кіль-
кість настільки низька, що ВІЛ не може бути переданий 
статевим шляхом іншим людям� Світові дослідження 
довели, що невизначуваний рівень вірусного наван-
таження зупиняє руйнацію імунної системи людини 
та  унеможливлює поширення ВІЛ, адже кількість 
вірусу в  крові інфікованої людини є  недостатньою 
для його передавання іншій людині� Будь-який ризик 
передавання ВІЛ статевим шляхом пов’язаний з кіль-
кістю вірусних часток у крові (вірусного навантажен-
ня), а невизначуваний рівень вірусного навантаження 
зменшує цей ризик майже до нуля�

Для клієнта, який підозрюється за ч� 1 ст� 130 КК, 
варто зібрати докази про прийняття АРТ та пройти 

тестування щодо кількості вірусного навантаження� 
Адже якщо людина живе з ВІЛ, приймає АРТ-препа-
рати щоденно за схемою, яку призначив лікар, — це 
може привести до невизначуваного рівня вірусного 
навантаження, що виключає кримінальну відповідаль-
ність за умисне поставлення в небезпеку статевого 
партнера через невикористання презервативів під 
час сексуальних контактів�

Насправді, зі ст� 130 КК варто працювати ще й в ін-
шому аспекті: термінологія, яка використовується 
в диспозиції, не містить свого підтвердження в спеці-
альному профільному законодавстві щодо ВІЛ та гра-
дації інфекційних хвороб та їх збудників (див� вище)�

Окремо про підозрюваних/обвинувачених 
з ВІЛпозитивним статусом, які знаходяться у міс
цях несвободи.

Вживання вчасно згідно з графіком АРТ-препара-
тів — це головне завдання щодо збереження здоров’я 
утримуваного підозрюваного/обвинуваченого� Нена-
дання медичної допомоги — виклик, який подолати 
може допомогти захисник�

Тут у нас є декілька можливостей:
І. На  стадії затримання пам’ятаємо про роль 

службової особи, відповідальної за перебування 
затриманих. Така особа зобов’язана забезпечити 
невідкладне надання належної медичної допомоги 
та фіксацію медичним працівником будь-яких тілесних 
ушкоджень або погіршення стану здоров’я затрима-
ного� До складу осіб, що надають затриманому медич-
ну допомогу, за його бажанням може бути допущена 
конкретна особа, що має право на зайняття медичною 
діяльністю (п� 6 ч� 3 ст� 212 КПК)�

ІІ. Під час тримання під вартою в нагоді може ста-
ти ст� 206 КПК� Так, кожен слідчий суддя суду, в межах 
територіальної юрисдикції якого знаходиться особа, 
яка тримається під вартою, має право постановити 
ухвалу, якою зобов’язати будь-який орган державної 
влади чи  службову особу забезпечити додержання 
прав такої особи�

ІІІ. Під час виконання покарання в нагоді стануть 
Порядок організації надання медичної допомоги за-
судженим до позбавлення волі (наказ Мін’юсту, МОЗ 
від 15�08�2014 № 1348/5/572) та Кримінально-виконав-
чий кодекс України, які визначають правила надання 
медичної допомоги таким особам�

ІV. Про правило  39 Регламенту ЄКПЛ. Палата 
чи, у разі потреби, голова секції або черговий суддя, 
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призначений відповідно до пункту 4 цього правила, 
може  — на  прохання однієї зі сторін чи  будь-якої 
особи, якої це стосується, або  за власною ініціати-
вою,  — вказати сторонам на  тимчасові заходи, 
які, на  їхню думку, доцільно вжити в  інтересах 
сторін чи в інтересах належного здійснення про
вадження у справі. Якщо це буде визнано доцільним, 
негайне повідомлення про заходи, вжиті в кожному 
конкретному випадку, може бути зроблене Комітету 
міністрів� Палата або, у відповідних випадках, голо-
ва секції чи черговий суддя, призначений відповідно 
до п� 4 цього правила, може вимагати від сторін ін-
формацію з будь-якого питання, пов’язаного із вико-
нанням будь-якого призначеного тимчасового заходу� 
Голова Суду може призначити заступників голів секцій 
в якості чергових суддів для вирішення клопотань про 
тимчасові заходи�

Залежно від конкретної ситуації, за якої було пору-
шено право ВІЛ-позитивної людини, в нагоді можуть 
стати певні статті ЄКПЛ:

— Заборона катування� Нікого не  може бути 
піддано катуванню або  нелюдському чи  такому, 
що принижує гідність, поводженню або покаранню 
(ст� 3);

— Право на свободу та особисту недоторканність 
(ст� 5);

— Право на справедливий суд (ст� 6);

— Право на  повагу до  приватного і  сімейного 
життя (ст� 8);

— Заборона дискримінації (ст� 14)�

Дотичне застосування практики ЄСПЛ до подібних 
правовідносин може підсилити позицію захисту� На-
приклад:

— справа «Enhorn проти Швеції» про примусову 
ізоляцію ВІЛ-позитивної людини з метою нерозпов-
сюдження ВІЛ (встановлено порушення ст� 5 ЄКПЛ);

— справа «І� проти Фінляндії» про розголошення 
конфіденційної інформації (встановлено порушення 
ст� 8 ЄКПЛ);

— справа «Кац та  інші проти України» про нена-
лежне медичне лікування, що  призвело до  смерті 
(встановлено порушення ст�  2 та  підпункту «c» п�  1 
ст� 5 ЄКПЛ);

— справа «Савінов проти України» про ненадан-
ня медичної допомоги (встановлено порушення ст� 3 
ЄКПЛ);

— справа «І� В� проти Греції» про незаконне звіль-
нення через ВІЛ-позитивний статус (встановлено по-
рушення ст� 8 та ст� 14 ЄКПЛ)�

Маючи різноманітний інструментарій та розуміючи 
природу ВІЛ-інфекції, ми можемо значно полегшити 
життя ВІЛ-позитивної людини та надати ефективний 
правовий захист�
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Земельне законодавство

НА ЗАХИСТІ РІДНОЇ ЗЕМЛІ  — 2022:
ОГЛЯД КЛЮЧОВИХ НОВЕЛ ЗЕМЕЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКІ НАБРАЛИ ЧИННОСТІ 
В  УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Костянтин Рибалко, голова Комітету земельного та аграрного 
права при Раді адвокатів Харківської області

«Повномасштабна війна РФ проти України триває… Понад 8 мільйонів українців 
стали внутрішньо переміщеними особами, до 6 мільйонів покинули країну. Україн-
ська економіка, за прогнозами, скоротиться на 45 %, а десяткам мільйонів людей 
по  всьому світу загрожує недоїдання через перебої з  експортом зерна з  України 
та пошкодженнями, від яких потерпає український агросектор…»1 [1]. Вказаний 
аналітичний висновок експертів Центру дослідження продовольства та землеко-
ристування (KSE Агроцентр) Київської школи економіки не лише наголошує на ката-
строфічному впливі війни на економіку нашої країни, але й свідчить про зародження 
і зростання глобальних економічних (продовольчих) проблем в усьому світі.
Безсумнівно, такий вплив яскраво підкреслює важливу аграрну роль України у світі, 

залежну напряму від гнучких земельних правовідносин, які, у свою чергу, мають стати і залишатись в довгостро-
ковій перспективі форпостом для стабілізації негативних тенденцій в національній економіці і подальшого 
її відродження та зростання.
За період з 24 лютого по теперішній час земельні законодавчі ініціативи, кількість яких щомісяця з початку 
війни активно збільшується і вони стають реальними нормативно-правовими актами законного та підзакон-
ного рівня, надихає оптимізмом і наголошує на надійному законодавчому регулюванні земельних правовідносин 
у важкий для країни час, кожний метр території якої зараз відстоюється великою ціною життя наших громадян.
У статті здійснено огляд ключових новел земельного законодавства, які набрали чинності в умовах воєнного 
стану.

Нижче наводимо перелік ключових нормативно-правових актів, які будуть детально проаналізовані:

березень

Постанова Кабінету Міністрів України від 13�03�2022 № 303 «Про припинення заходів 
державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану»

набула чинності
з 17�03�2022

квітень

Закон України від 24�03�2022 № 2145-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного 
стану»

набув чинності
з 07�04�2022

1 Огляд збитків від війни в сільському господарстві України: непряма оцінка пошкоджень 8 червня 2022 року. URL: kse.ua/wpcontent/uploads/2022/06/

Damages_report_issue1_ua-1.pdf.
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травень

Постанова Кабінету Міністрів України від 10�05�2022 № 563 «Деякі питання регулювання 
земельних відносин»

набула чинності
з 14�05�2022

Постанова Кабінету Міністрів України від 07�05�2022 № 564 «Деякі питання ведення та функціо-
нування Державного земельного кадастру в умовах воєнного стану»

набула чинності
з 14�05�2022

Закон України від 12�05�2022 № 2259–IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану»

набув чинності
з 20�05�2022

червень

Закон України від 12�05�2022 № 2247–IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо особливостей регулювання земельних відносин в умовах воєнного стану»

набув чинності
з 09�06�2022

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 18�05�2022 № 295 «Про 
затвердження Методики визначення шкоди та збитків, завданих земельному фонду України 
внаслідок збройної агресії Російської Федерації»

набув чинності
з 10�06�2022

липень

Постанова Кабінету Міністрів України від 01�07�2022 № 753 «Про внесення змін до Методики 
нормативної грошової оцінки земельних ділянок»

набула чинності
з 06�07�2022

Наказ Мінагрополітики від 24�06�2022 № 376 «Про затвердження усереднених показників 
нормативної грошової оцінки земель»

набув чинності
з 29�07�2022

Постанова Кабінету Міністрів України від 
13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів дер
жавного нагляду (контролю) і державного ринко
вого нагляду в умовах воєнного стану» (набуття 
чинності 17.03.2022)

Зміст:
Припинено проведення планових та позапланових 

заходів державного нагляду (контролю) і державного 
ринкового нагляду на період воєнного стану, введено-
го указом Президента України від 24�02�2022 № 64 «Про 

введення воєнного стану в Україні», що свідчить про 
мораторій на  проведення планових та  позаплано-
вих заходів, передбачених ст. 6 та 61 Закону України 
від 19.06.2003 № 963 «Про державний контроль за ви-
користанням та охороною земель», які проводяться 
в межах повноважень центрального органу виконав-
чої влади, що реалізує державну політику у сфері зе-
мельних відносин (Державна служба з питань геодезії, 
картографії та кадастру2 та виконавчих органів сіль-
ських, селищних, міських рад відповідно)�

ВАЖЛИВО! Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад набули такі повноваження з 26�05�2022 року 
завдяки тому, що запрацювали норми, передбачені Законом України від 28�04�2021 № 1423 -IX «Про 
внесення змін до деяких законодавчих України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції 
у сфері земельних відносин», яким доповнено ст� 61 Закону України від 19�06�2003 № 963-IV «Про державний 
контроль за використанням та охороною земель»�

Для можливості реалізації таких повноважень ради 
мають здійснити ряд кроків:

— прийняття радою рішення про здійснення дер-
жавного контролю за  використанням та  охороною 
земель через державних інспекторів з  державного 
контролю за використанням та охороною земель ради;

— протягом місяця з  дати прийняття такого рі-
шення рада має забезпечити призначення державних 
інспекторів з контролю за використанням та охоро-
ною земель;

— протягом десяти календарних днів після 
призначення державного інспектора з  контролю  

2 Далі за текстом — Держгеокадастр.
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за використанням та охороною земель, рада має пись-
мово поінформувати про це Держгеокадастр�

При цьому до  моменту прийняття рішення про 
здійснення виконкомом ради державного контролю 
за використанням та охороною земель та забезпечен-
ня призначення державних інспекторів з контролю 
за використанням та охороною земель, повноваження 
у цій сфері продовжують виконувати територіальні 
органи Держгеокадастру в областях�

До того ж такі повноваження є достатньо обмеже-
ними — здійснення державного контролю за викорис-
танням та охороною земель за: виконанням власни-
ками і користувачами земель комплексу необхідних 
заходів із захисту земель від заростання бур’янами, 
чагарниками; дотриманням режиму експлуатації про-
тиерозійних, гідротехнічних споруд, а також вимог за-
конодавства щодо збереження захисних насаджень 
і  межових знаків; виконанням землевласниками 
та  землекористувачами вимог щодо використання 
земель за цільовим призначенням, розміщенням, про-
єктуванням, будівництвом, введенням в дію об’єктів, 
що негативно впливають на стан земель, експлуата-
цією, збереженням протиерозійних гідротехнічних 
споруд, захисних лісонасаджень�

Закон України від  24.03.2022 №  2145IX «Про 
внесення змін до  деяких законодавчих актів 
України щодо створення умов для забезпечення 
продовольчої безпеки в умовах воєнного стану» 
(набуття чинності з 07.04.2022)

Зміст3:
1. Автоматичне поновлення дії договорів на ви-

користання землі.
Поновлення договорів відбувається автоматич-

но в  силу Закону� Таке поновлення поширюється 
на  договори щодо земель сільськогосподарського 
призначення: а) державної, комунальної власності, 
невитребуваних, нерозподілених земельних ділянок, 
а також земельних ділянок, що залишилися у колек-
тивній власності і були передані в оренду органами 
місцевого самоврядування; б) приватної власності�

Автоматичність поновлення зазначених договорів 
означає, що ні їх сторони, ні органи влади не вживають 

ніяких дій щодо забезпечення їх поновлення� Факт 
їх поновлення підтверджується двома обставинами: 
закінченням дії таких договорів після дати введення 
воєнного стану, тобто після 24 лютого 2022 року, та в 
силу п� 27 Перехідних положень Земельного кодексу 
України4, який введений у  Кодекс Законом України 
від 24�03�2022 № 2145-IX «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України щодо створення умов 
для забезпечення продовольчої безпеки в умовах во-
єнного стану»�

2. Спрощений порядок передачі в оренду для ве-
дення товарного сільськогосподарського виробни-
цтва земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення державної та комунальної власності 
органами влади.

Спрощена процедура застосовуватимється до пе-
редачі в оренду всіх сільськогосподарських земель 
державної та комунальної власності, крім тих, що пере-
бувають у постійному користуванні громадян та при-
ватних юридичних осіб, громадських організацій тощо�

Земельні торги в умовах воєнного стану.
Земельні торги щодо передачі прав оренди, емфі-

тевзису, суперфіцію щодо земельних ділянок сільсько-
господарського призначення державної, комунальної 
власності не проводяться�

А  земельні ділянки, права оренди, емфітевзису 
щодо яких були раніше виставлені на земельні тор-
ги, але переможець у яких не визначений, підлягають 
передачі в оренду на умовах, визначених п�п� 2 цього 
пункту, тобто без проведення земельних торгів�

Нарешті, земельні торги щодо набуття права орен-
ди, емфітевзису, суперфіцію щодо земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення державної, ко-
мунальної власності, які були оголошені і не завершені 
до набрання чинності п� 27 розд� Х «Перехідні поло-
ження» ЗК, вважаються скасованими�

Зміст договорів оренди земельних ділянок сільсько-
господарського призначення державної та комуналь-
ної власності.

Вводяться нові положення щодо умов оренди зем-
лі, які підлягають відображенню у  договорі оренди 
землі� Так, цей пункт передбачає, що:

3 Закон про продовольчу безпеку в умовах воєнного стану: роз’яснення щодо застосування. URL: minagro.gov.ua/news/zakon-pro-prodovolchu-

bezpeku-v-umovah-voyennogo-stanu-rozyasnennya-shchodo-zastosuvannya.
4 Далі за текcтом — ЗК.
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1) строк оренди землі за  такими договорами 
не може перевищувати одного року� Водночас якщо 
договір оренди землі, укладений відповідно до  пп. 2 
п. 27 розд. Х «Перехідні положення» ЗК, закінчився до зби-
рання врожаю, посіяного орендарем на земельній ді-
лянці, орендар має право на збирання такого врожаю 
з компенсацією ним орендодавцю збитків, спричине-
них тимчасовим зайняттям земельної ділянки, у розмірі 
орендної плати за період з дня закінчення строку дії 
договору оренди до дня закінчення збирання врожаю;

2) розмір орендної плати не  може перевищува-
ти 8 відсотків (тобто може бути меншим, але не може 
бути більшим) нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки, що визначається від середньої нормативної 
грошової оцінки одиниці площі ріллі по області, а пе-
редач ділянки в оренду проводиться без проведення 
земельних торгів�

Крім того, орендар земельної ділянки за таким до-
говором не може мати права на: компенсацію власних 
витрат на поліпшення земельної ділянки; поновлення 
договору оренди землі, укладення договору оренди 
землі на новий строк з використанням переважного 
права орендаря; передачу земельної ділянки в субо-
ренду; встановлення земельного сервітуту; зміну угідь 
земельної ділянки; будівництво на земельній ділянці 
об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд); закла-
дення на земельній ділянці багаторічних насаджень; 
переважне право на купівлю орендованої земельної 
ділянки у разі її продажу; відчуження, передачу в за-
ставу (іпотеку) права користування земельною ділян-
кою; поділ земельної ділянки, об’єднання її з іншою зе-
мельною ділянкою; використання для власних потреб 
наявних на земельній ділянці загальнопоширених ко-
рисних копалин, торфу, лісу, водних об’єктів, а також 
інших корисних властивостей землі; зміну цільового 
призначення земельної ділянки�

Цей пункт встановлює і особливі вимоги до форми 
такого договору: він укладається лише в електронній 
формі та засвідчується кваліфікованими електронни-
ми підписами орендаря і орендодавця�

Крім того, договір про передачу органом влади зе-
мельної ділянки сільськогосподарського призначення 
державної та комунальної власності сільськогоспо-
дарським товаровиробникам в оренду може перед-
бачати передачу в оренду декількох земельних діля-
нок одним орендодавцем; не може бути поновлений, 

укладений на новий строк і припиняється зі спливом 
строку, на який його укладено, тобто через один рік� 
не містить відомостей про кадастровий номер земель-
ної ділянки, яка передається в оренду, якщо кадас-
тровий номер такій ділянці не присвоєно, у договорі 
оренди такої земельної ділянки кадастровий номер 
не зазначається�

Формування земельних ділянок сільськогосподар-
ського призначення державної і комунальної власності. 

Якщо в оренду передається несформована земельна 
ділянка, тобто ділянка, яка не зареєстрована у Держав-
ному земельному кадастрі та не має кадастрового номе-
ру, то згідно з п. 27 розд. Х «Перехідні положення» ЗК має 
проводитися її формування, але у спрощеному порядку, 
відмінному від порядку, закріпленого у ст. 79-1 ЗК.

Так, спрощене формування земельної ділянки з ме-
тою передачі її в оренду здійснюється без внесення 
відомостей про таку земельну ділянку до Державного 
земельного кадастру5 (державної реєстрації) та при-
своєння їй кадастрового номера, на підставі технічної 
документації із землеустрою щодо інвентаризації зе-
мель, яка розробляється за рішенням органу, упов-
новаженого передавати земельну ділянку в оренду, 
та затверджується таким органом�

При цьому, на відміну від вимог ст� 57 Закону Украї-
ни «Про землеустрій» (Технічна документація із земле-
устрою щодо інвентаризації земель), п� 27 передбачає, 
що спрощена технічна документація включає лише: 
пояснювальну записку; матеріали топографо-геоде-
зичних вишукувань; відомості про обчислення площі 
земельної ділянки; кадастровий план земельної ді-
лянки; перелік обмежень у використанні земельної 
ділянки; відомості про встановлені межові знаки�

До того ж технічна документація із землеустрою 
щодо інвентаризації земель, яка розробляється від-
повідно до цього пункту, не може передбачати поділ, 
об’єднання земельних ділянок� Така технічна докумен-
тація є обов’язковим додатком до договору оренди 
землі� Без неї договір не має юридичної сили�

Якщо в оренду передається сформована земель-
на ділянка, тобто ділянка, яка має кадастровий но-
мер та чітко визначену площу, що підтверджується 
відповідним документом (рішенням органу влади 
про передачу ділянки у власність, технічною доку-
ментацією, договором оренди, витягом з  ДЗК про 

5 Далі за текстом — ДЗК. 
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земельну ділянку, який надавався на підтверджен-
ня її реєстрації, правовстановлюючим документом 
на земельну ділянку, виданим до 2013 року, тощо), 
то її формування з розробкою технічної документації 
із землеустрою щодо інвентаризації земель не про-
водиться�

До договору оренди такої земельної ділянки до-
дається копія документа, який підтверджує наявність 
у земельної ділянки кадастрового номера�

Якщо в  оренду передається розташована за  ме-
жами населених пунктів земельна ділянка сільсько-
господарського призначення, яка була передана 
у  комунальну власність на  підставі рішення органу 
виконавчої влади (Держгеокадастру, його територі-
альних органів) з підписанням акта приймання-пере-
дачі земельної ділянки від органу виконавчої влади 
до ради відповідної територіальної громади, або ж зе-
мельна ділянка перейшла з державної у комунальну 
власність відповідно до Закону України від 28�04�2021 
№ 1423 «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо вдосконалення системи управ-
ління та  дерегуляції у  сфері земельних відносин», 
але територіальна громада не зареєструвала у Дер-
жавному реєстрі речових прав на  нерухоме майно 
право комунальної власності на  таку земельну ді-
лянку, то  вона передається в  оренду радою відпо-
відної територіальної громади як земельна ділянка 
комунальної власності�

Порядок розробки технічної документації із земле-
устрою щодо інвентаризації земель.

Розробка технічної документації із  землеустрою 
щодо інвентаризації земель може здійснюватися тіль-
ки за участю сертифікованого інженера-землевпоряд-
ника� З цією метою орган влади, який планує пере-
дати земельну ділянку в оренду (орендодавець), має 
укласти з розробником документації із землеустрою 
договір на її розробку� Оскільки технічна документація 
із землеустрою щодо інвентаризації земель розробля-
ється у спрощеному порядку, то строк виконання зем-
левпорядною організацією зобов’язань з її розробки 
не може бути значним�

Технічна документація із землеустрою щодо інвен-
таризації земель складається в електронній та папе-
ровій формі та має відповідати положенням норма-
тивно-технічних документів, норм і  правил у  сфері 
землеустрою�

Відповідність технічної документації положенням 
нормативно-технічних документів, норм і  правил 
у  сфері землеустрою в  електронній формі засвід-
чується кваліфікованим електронним підписом сер-
тифікованого інженера-землевпорядника, що базу-
ється на кваліфікованому сертифікаті електронного 
підпису, а у паперовій формі — підписом та особи-
стою печаткою сертифікованого інженера-земле-
впорядника�

Зберігання технічної документації із землеустрою 
щодо інвентаризації земель.

Тимчасове зберігання технічної документації із зем-
леустрою щодо інвентаризації земель, складеної у па-
перовій та електронній формах, разом із рішенням про 
її затвердження у період воєнного стану забезпечує 
орган виконавчої влади, орган місцевого самовря-
дування, який її  затвердив, з наступною передачею 
до  Державного фонду документації із  землеустрою 
та оцінки земель�

Технічна документація із землеустрою щодо інвен-
таризації земель, складена в електронній формі, про-
тягом п’яти днів після її затвердження направляється 
органом, який її  затвердив, електронною поштою 
до центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері земельних відносин (або до 
визначеного ним територіального органу, державного 
підприємства, що належить до сфери його управління)�

3. Спрощений порядок передачі в оренду для ве-
дення товарного сільськогосподарського виробни-
цтва земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення державної та комунальної власності 
їх постійними землекористувачами та емфітев-
тами.

Крім органів влади, Закон України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо ство-
рення умов для забезпечення продовольчої безпеки 
в  умовах воєнного стану» надав право передавати 
в  оренду земельні ділянки сільськогосподарського 
призначення державної і комунальної власності та-
кож приватним особам — їх постійним користувачам 
та  емфітевтам� Згідно з  п.п.  8 п.  27 розд. Х «Перехідні 
положення» ЗК постійні користувачі земельних діля-
нок сільськогосподарського призначення державної 
і комунальної власності (крім державних і комуналь-
них підприємств, установ, організацій) та емфітевти 
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на період дії воєнного стану наділяються правом пе-
редавати належні їм на відповідних правах земельні 
ділянки в оренду строком до одного року для веден-
ня товарного сільськогосподарського виробництва� 
При цьому не  підлягає застосуванню правило ч.  5 
ст. 116 ЗК про те, що при наданні земельної ділянки, 
яка перебуває у  користуванні, іншій особі у  корис-
тування право користування землею попереднього 
землекористувача припиняється� Отже, у період дії 
воєнного стану постійні землекористувачі, передаючи 
належні їм на праві постійного користування земельні 
ділянки в оренду іншим особам тимчасово на один 
рік, зберігають свої права постійного користування, 
але не можуть використовувати відповідні земельні 
ділянки до закінчення дії договору оренди землі� Слід 
зауважити, що це право не стосується постійних ко-
ристувачів — державних, комунальних підприємств, 
установ, організацій�

Крім  того, на  період воєнного стану призупиня-
ється і  дія абз.  3 ч.  4 ст.  102-1 ЗК, який передбачає 
можливість встановлення для емфітевтів у договорах 
про встановлення емфітевзису заборони на переда-
чі земельних ділянок в оренду� Це означає, що якщо 
у договорі про встановлення емфітевзису міститься 
заборона для  емфітевта передавати належну йому 
на праві емфітевзису земельну ділянку в оренду іншій 
особі, то у період дії воєнного стану цей пункт такого 
договору застосуванню не підлягає�

Форма договору про передачу постійним земле-
користувачем або  емфітевтом земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення державної та ко-
мунальної власності сільськогосподарським товаро-
виробникам в оренду.

Договір оренди земельної ділянки сільськогоспо-
дарського призначення державної та  комунальної 
власності, що передається в оренду постійним корис-
тувачем, емфітевтом, укладається в електронній фор-
мі та  засвідчується кваліфікованими електронними 
підписами орендаря і орендодавця (п.п. 8 п. 27 розд. Х 
«Перехідні положення» ЗК). Такий договір, зміни до ньо-
го, а також договір про розірвання такого договору 
оренди підлягають державній реєстрації, що здійсню-
ється районною військовою адміністрацією�

Момент виникнення у орендаря права оренди за до-
говором про передачу постійним землекористувачем 
або емфітевтом земельної ділянки сільськогосподар-
ського призначення державної та комунальної влас-

ності сільськогосподарським товаровиробникам 
в оренду.

У період дії воєнного часу право оренди земельної 
ділянки за договором про передачу постійним зем-
лекористувачем або  емфітевтом земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення державної та ко-
мунальної власності сільськогосподарському товаро-
виробнику в оренду не підлягає державній реєстрації 
у Державному реєстрі речових прав� Проте для його 
виникнення необхідно провести державну реєстрацію 
договору оренди районною військовою адміністра-
цією земельної ділянки у Книзі реєстрації землево-
лодінь і землекористувань в умовах воєнного стану� 
Саме з моменту реєстрації договору оренди землі у цій 
Книзі у орендаря виникає право оренди відповідної 
земельної ділянки�

Зміст договору про передачу постійним земле-
користувачем або  емфітевтом земельної ділян-
ки сільськогосподарського призначення державної 
та  комунальної власності сільськогосподарським 
товаровиробникам в оренду. 

Пункт 27 розд. Х «Перехідні положення» ЗК вводить 
нові положення щодо умов оренди землі, які підляга-
ють відображенню у договорі оренди землі� Так, цей 
пункт передбачає, що:

1) строк оренди землі за  такими договорами 
не може перевищувати одного року� Вимоги ЗК та За-
кону України «Про оренду землі» щодо мінімального 
строку договору оренди землі у 7 років до таких до-
говорів не застосовуються;

2) розмір орендної плати не  може перевищува-
ти 8 відсотків нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки, що визначається від середньої нормативної 
грошової оцінки одиниці площі ріллі по області, а пе-
редача ділянки в оренду здійснюється без проведення 
земельних торгів�

Крім того, орендар земельної ділянки за таким до-
говором не може мати права на: компенсацію власних 
витрат на поліпшення земельної ділянки; поновлення 
договору оренди землі, укладення договору оренди 
землі на новий строк з використанням переважного 
права орендаря; передачу земельної ділянки в субо-
ренду; встановлення земельного сервітуту; зміну угідь 
земельної ділянки; будівництво на земельній ділянці 
об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд); закла-
дення на земельній ділянці багаторічних насаджень; 



липень-серпень 2022� №�7-8�(83)54

Земельне законодавство

переважне право на купівлю орендованої земельної 
ділянки у разі її продажу; відчуження, передачу в за-
ставу (іпотеку) права користування земельною ділян-
кою; поділ земельної ділянки, об’єднання її з іншою зе-
мельною ділянкою; використання для власних потреб 
наявних на земельній ділянці загальнопоширених ко-
рисних копалин, торфу, лісу, водних об’єктів, а також 
інших корисних властивостей землі; зміну цільового 
призначення земельної ділянки�

Всі ці  положення також мають бути відображені 
у договорах про передачу постійним землекористува-
чем або емфітевтом земельної ділянки сільськогоспо-
дарського призначення державної та  комунальної 
власності сільськогосподарським товаровиробникам 
в оренду (п. 27 розд. Х «Перехідні положення» ЗК).

Крім  того, договір про передачу постійним зем-
лекористувачем або  емфітевтом земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення державної 
та  комунальної власності сільськогосподарським 
товаровиробникам в  оренду може передбачати 
передачу в  оренду декількох земельних ділянок 
одним орендодавцем; не  може бути поновлений, 
укладений на  новий строк і  припиняється зі спли-
вом строку, на який його укладено, тобто через один 
рік; не  містить відомостей про кадастровий номер 
земельної ділянки, яка передається в оренду, якщо 
кадастровий номер такій ділянці не присвоєно, у до-
говорі оренди такої земельної ділянки кадастровий 
номер не зазначається�

4. Передача орендарями та суборендарями прав 
оренди та суборенди земельних ділянок сільсько-
господарського призначення усіх форм власності 
для ведення сільського господарства.

Закон передбачив, що орендарі і суборендарі зе-
мельних ділянок сільськогосподарського призначен-
ня усіх форм власності можуть передавати на строк 
до одного року належне їм право оренди, суборенди 
іншій особі для використання земельної ділянки за ці-
льовим призначенням� З метою прискорення передачі 
таких земельних ділянок у користування іншим осо-
бам передача прав оренди і суборенди землі здійсню-
ється без згоди власника земельної ділянки на підставі 
письмового договору про передачу права землеко-
ристування між землекористувачем та особою, якій 
передається право користування земельною ділянкою 
(абз. 9 п.п. 2 п. 27 розд. Х «Перехідні положення» ЗК).

Форма договору про передачу права землекорис-
тування між землекористувачем та особою, якій пе-
редається право користування земельною ділянкою 
сільськогосподарського призначення.

Договір про передачу права землекористування 
між землекористувачем та особою, якій передається 
право користування земельною ділянкою сільсько-
господарського призначення, укладається в електрон-
ній формі� Предметом такого договору можуть бути 
передача права оренди землі або права суборенди 
землі на строк до одного року� Відповідно на підставі 
договору про передачу права землекористування пра-
во оренди землі або право суборенди землі тимчасово 
переходить від однієї особи до іншої� Після припинен-
ня дії такого договору орендарі та суборендарі земель, 
які передали відповідні права на землю на підставі 
договору про передачу права землекористування, 
відновлюють свій статус орендаря або суборендаря 
відповідних земельних ділянок� Нарешті, договір про 
передачу права землекористування, зміни до нього, 
а також договір про розірвання цього договору підля-
гають державній реєстрації, що здійснюється район-
ною військовою адміністрацією�

Момент виникнення та припинення у особи, якій 
передається право землекористування, права оренди 
або права суборенди земельної ділянки сільськогоспо-
дарського призначення.

У  період дії воєнного часу тимчасово зупинена 
державна реєстрація прав на землю у Державному 
реєстрі речових прав� Тимчасово така реєстрація прав 
замінена державною реєстрацією договорів, на підста-
ві яких в умовах воєнного стану виникають відповідні 
права на землю� Тому для його виникнення необхідно 
провести державну реєстрацію районною військовою 
адміністрацією договору про передачу права земле-
користування у Книзі реєстрації землеволодінь і зем-
лекористувань в умовах воєнного часу� Про передачу 
права оренди, суборенди особа, яка його передала, 
письмово повідомляє орендодавця (у разі передачі 
права суборенди — орендаря) про передачу права 
землекористування протягом п’яти днів з дня держав-
ної реєстрації договору�

Зміст договору про передачу права землекорис-
тування між землекористувачем та особою, якій пе-
редається право користування земельною ділянкою 
сільськогосподарського призначення. 
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На період дії воєнного стану вводяться нові поло-
ження щодо передачі орендарями та суборендарями 
належних їм відповідно прав оренди та прав суборен-
ди землі іншим особам, а також уточнюється зміст прав 
і обов’язків орендарів та суборендарів відповідних 
земель�

Так, у договорі про передачу права землекористу-
вання має бути визначено:

1) сторони договору (орендар/суборендар, який 
передає право оренди/право суборенди земельної 
ділянки, та особа, яка набуває право оренди або право 
суборенди відповідної земельної ділянки);

2) право землекористування, яке передається (пра-
во оренди землі або право суборенди землі);

3) площа земельної ділянки, яка є об’єктом права 
оренди/права суборенди, яке передається, а також 
кадастровий номер такої земельної ділянки (за  на-
явності);

4) цільове призначення земельної ділянки сільсько-
господарського призначення (для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, для  ведення 
фермерського господарства, для ведення особистого 
селянського господарства тощо);

5) строк, на  який передається право оренди 
або право суборенди землі (із зазначенням дати за-
кінчення дії договору)� При цьому такий строк не може 
перевищувати одного року� Вимоги ЗК та Закону Укра-
їни «Про оренду землі» щодо мінімального строку 
договору оренди землі у 7 років до таких договорів 
не застосовуються�

Що стосується розміру плати за оренду/суборенду 
земельної ділянки, яка передається за договором про 
передачу права землекористування, то Закон Украї-
ни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо створення умов для забезпечення про-
довольчої безпеки в умовах воєнного стану» не рег-
ламентує порядок його визначення та сплати� Однак 
оскільки на  підставі договору про передачу права 
оренди або права суборенди землі, зміст яких визна-
чений раніше укладеними договорами оренди та суб-
оренди землі, в тому числі й розмір плати за оренду 
та суборенду землі, то такий розмір зберігається і для 
нового орендаря та суборендаря землі�

Договір про передачу права землекористування 
може передбачати передачу права оренди, суборен-
ди декількох земельних ділянок одним орендарем, 
суборендарем�

Крім того, орендар та суборендар земельної ділян-
ки, який набув відповідно право оренди або право 
суборенди за договором про передачу права земле-
користування, не може мати права на: компенсацію 
власних витрат на  поліпшення земельної ділянки; 
поновлення договору оренди землі, укладення дого-
вору оренди землі на новий строк з використанням 
переважного права орендаря; передачу земельної 
ділянки в суборенду; встановлення земельного серві-
туту; зміну угідь земельної ділянки; будівництво на зе-
мельній ділянці об’єктів нерухомого майна (будівель, 
споруд); закладення на земельній ділянці багаторічних 
насаджень; переважне право на купівлю орендова-
ної земельної ділянки у разі її продажу; відчуження, 
передачу в заставу (іпотеку) права користування зе-
мельною ділянкою; поділ земельної ділянки, об’єд-
нання її з іншою земельною ділянкою; використання 
для  власних потреб наявних на  земельній ділянці 
загальнопоширених корисних копалин, торфу, лісу, 
водних об’єктів, а також інших корисних властивостей 
землі; зміну цільового призначення земельної ділянки�

Всі ці  положення також мають бути відображені 
у договорах про передачу права землекористування 
земельної ділянки сільськогосподарського призна-
чення державної, комунальної та приватної власності�

5. Порядок державної реєстрації договорів щодо 
землі.

Виникнення у  період дії воєнного стану права 
на  землю, крім  прав, які автоматично поновлюють-
ся, пов’язується з державною реєстрацією договорів 
у Книзі реєстрації землеволодінь і землекористувань 
в умовах воєнного стану, на підставі яких права корис-
тування земельними ділянками виникають�

Державна реєстрація договорів, на підставі яких 
виникають права оренди та суборенди землі, здійс-
нюється районною військовою адміністрацією у Книзі 
реєстрації землеволодінь і землекористувань в умо-
вах воєнного стану� Така книга ведеться у паперовій 
та електронній формах� Форма книги реєстрації земле-
володінь і землекористувань в умовах воєнного стану 
затверджена наказом Міністерства аграрної політи-
ки та продовольства України від 11.04.2022 № 219.

У Книзі реєстрації землеволодінь і землекористу-
вань в умовах воєнного стану здійснюється держав-
на реєстрація: договорів оренди земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення, переданих 
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в оренду органами виконавчої влади, органами міс-
цевого самоврядування; договорів оренди земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення, переда-
них в оренду постійними користувачами, емфітевтами; 
договорів про передачу права землекористування; 
договорів про внесення змін до зазначених договорів 
та договорів про їх розірвання�

Постанова Кабінету Міністрів України від 
10.05.2022 № 563 «Деякі питання регулювання зе
мельних відносин» (набуття чинності 14.05.2022)

Зміст6:
Цією постановою Уряду внесено зміни до  Типо-

вого договору оренди землі у зв’язку зі спрощеною 
процедурою передачі в  оренду земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення державної та ко-
мунальної власності для ведення товарного сільсько-
господарського виробництва без проведення торгів 
під час дії воєнного стану та  приведено його у  від-
повідність до інших законів України, зокрема перед-
бачено: зазначення кадастрового номера земельної 
ділянки лише у разі його наявності; розмір орендної 
плати не може перевищувати 8 відсотків нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки, що визначається 
від середньої нормативної грошової оцінки одиниці 
площі ріллі по  області; строк оренди ділянки вста-
новлюється до одного року; відсутність у орендаря 
переважного права на поновлення договору оренди, 
укладеного під час дії воєнного стану, на новий строк; 
укладання договору оренди землі лише в електронній 
формі, який засвідчується кваліфікованими електрон-
ними підписами орендаря і орендодавця та здійснен-
ня державної реєстрації договору оренди землі ра-
йонною військовою адміністрацією у Книзі реєстрації 
землеволодінь і землекористувань�

Приведено у відповідність до законодавства По-
ложення про Державний фонд документації із  зем-
леустрою та оцінки земель з метою вирішення про-
блемних питань, пов’язаних із передачею документації 
із землеустрою та оцінки земель до Державного фонду 
документації із землеустрою та оцінки земель�

Також зазначеною постановою зупинено реаліза-
цію пілотного проєкту щодо внесення до ДЗК відомо-

стей про земельні ділянки сертифікованими інженера-
ми-землевпорядниками, запровадженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 № 1438 «Деякі 
питання реалізації пілотного проекту щодо внесення 
до Державного земельного кадастру відомостей про 
земельні ділянки сертифікованими інженерами-земле-
впорядниками», на період дії воєнного стану та про-
тягом місяця після його припинення або скасування�

Постанова Кабінету Міністрів України від 
07.05.2022 № 564 «Деякі питання ведення та функ
ціонування Державного земельного кадастру в умо
вах воєнного стану» (набуття чинності 14.05.2022)

Зміст7:
Постановою передбачено забезпечення в умовах 

воєнного стану в  Україні захисту прав держави, фі-
зичних та юридичних осіб, визначення особливостей 
ведення ДЗК в умовах воєнного стану в Україні, зокре-
ма під час внесення до ДЗК відомостей (змін до них) 
про об’єкти ДЗК та користування такими відомостями, 
у тому числі шляхом доступу до ДЗК, оприлюднення 
відомостей ДЗК, зокрема через Публічну кадастрову 
карту, що є частиною програмного забезпечення ДЗК�

Зазначеним актом передбачається, зокрема, вре-
гулювання питань щодо:

— внесення відомостей до  ДЗК і  надання таких 
відомостей виключно державними кадастровими 
реєстраторами Держгеокадастру та  його територі-
альних органів, включеними до переліку державних 
кадастрових реєстраторів, якими в умовах воєнного 
стану в Україні здійснюються повноваження, визна-
чені Законом України «Про Державний земельний 
кадастр», який затверджується Держгеокадастром 
за погодженням з Міністерством аграрної політики 
та продовольства України;

— затвердження переліку адміністративно-тери-
торіальних одиниць, у межах яких припиняється до-
ступ користувачів до ДЗК;

— врегулювання в умовах воєнного стану в Україні 
надання відомостей з Державного земельного када-
стру у визначених Законом випадках адміністраторами 
центрів надання адміністративних послуг у порядку, 
встановленому Законом України «Про адміністративні 

6 Уряд прийняв постанову «Деякі питання регулювання земельних відносин». URL: land.gov.ua/uriad-pryiniav-postanovu-deiaki-pytannia-rehuliuvannia-

zemelnykh-vidnosyn/.
7 Уряд прийняв постанову «Деякі питання ведення та функціонування Державного земельного кадастру в умовах воєнного стану». URL: land.

gov.ua/uriad-pryiniav-postanovu-deiaki-pytannia-vedennia-ta-funktsionuvannia-derzhavnoho-zemelnoho-kadastru-v-umovakh-voiennoho-stanu/.



57липень-серпень 2022� №�7-8�(83)

Земельне законодавство

послуги», або  уповноваженими посадовими особа-
ми виконавчих органів місцевого самоврядування, 
які успішно пройшли стажування у сфері земельних 
відносин, у межах території відповідних адміністра-
тивно-територіальних одиниць;

— запровадження обмежень щодо оприлюднен-
ня відомостей ДЗК в умовах воєнного стану в Україні, 
зокрема через Публічну кадастрову карту;

— врегулювання питання надання доступу в умо-
вах воєнного стану в Україні до ДЗК користувачам, які 
мали такий доступ до 24 лютого 2022 року, та  інших 
користувачів, які такого доступу не мали;

— надання доступу до відомостей ДЗК про коор-
динати поворотних точок меж об’єктів ДЗК надається 
через офіційний вебсайт Держгеокадастру у порядку, 
визначеному законодавством, лише державним ка-
дастровим реєстраторам, а також особам, які в уста-
новленому законом порядку внесені до Державного 
реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників 
та  Державного реєстру сертифікованих інженерів-
гео дезистів і уповноважені на виконання під час дії 
воєнного стану в Україні на відповідних територіях 
обстежувальних, вишукувальних, топографо-геоде-
зичних робіт, у тому числі для складання документації 
із землеустрою;

— можливості підтвердження сплати адміністра-
тивного збору скрінкопією платіжного документа;

— особливостей дотримання строків надання ад-
міністративних послуг у сфері ведення ДЗК в умовах 
воєнного стану в Україні�

Також з метою спрощення адміністративних про-
цедур вносяться зміни до  Порядку ведення Держав-
ного земельного кадастру, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051, 
в частині удосконалення форм витягу з Державного 
земельного кадастру про земельну ділянку�

Реалізація постанови забезпечить створення не-
обхідних умов для  відновлення роботи ДЗК під час 
воєнного стану в  Україні, впровадження механізму 
для  захисту відомостей ДЗК від  несанкціонованого 
втручання сторонніх осіб, захисту прав держави, фі-
зичних та  юридичних осіб під час внесення до  ДЗК 
відомостей про об’єкти ДЗК та користування такими 
відомостями, у тому числі шляхом доступу до ДЗК�

Закон України від 12.05.2022 № 2259 «Про вне
сення змін до деяких законів України щодо функ
ціонування державної служби та місцевого само
врядування у період дії воєнного стану» (набуття 
чинності 20.05.2022)

Зміст8:
Закон доповнив ст. 9 Закону України від 12.05.2015 

№ 389 «Про правовий режим воєнного стану» новими 
частинами, які дозволяють сільському, селищному, 
міському голові одноосібно приймати ряд рішень�

Зокрема, голова громади, на території якої не ве-
дуться бойові дії та не прийнято рішення про утво-
рення військової адміністрації населених пунктів, згід-
но з ч� 4 ст� 9 Закону може прийняти рішення щодо: 
звільнення земельних ділянок комунальної власності 
від незаконно розміщених тимчасових споруд, у тому 
числі тих, що були встановлені, але не введені в екс-
плуатацію у встановленому законодавством порядку�

Закон України від  12.05.2022 №  2247IX «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів Укра
їни щодо особливостей регулювання земельних 
відносин в умовах воєнного стану» (набуття чин-
ності 09.06.2022)

Зміст9:
Удосконалюється механізм передачі земельних 

ділянок комунальної власності в оренду за спроще-
ною процедурою� Оновлення п� 27 розд� Х «Перехід-
ні положення» ЗК усувають ряд важливих недоліків, 
що фактично блокували передачу земель для товар-
ного сільськогосподарського виробництва� А саме:

— можна формувати та/або передавати в орен-
ду земельні ділянки сільськогосподарського при-
значення, які в силу закону перейшли з державної 
до комунальної власності (на підставі п� 24 розд� Х 
«Перехідні положення» ЗК), однак право власності 
на які не було зареєстровано в Державному реєстрі 
речових прав;

— вирішено проблему зі зміною цільового призна-
чення земельної ділянки у разі передачі земель сіль-
ськогосподарського призначення для товарного сіль-
ськогосподарського виробництва� Така передача тепер 
може здійснюватися без зміни цільового призначен-
ня� Тобто землі запасу, земельні ділянки для ведення  

8 Прийняття одноосібних рішень сільськими, селищними та міськими головами в умовах воєнного стану URL: decentralization.gov.ua/news/15138.
9 «Друга хвиля» земельного законодавства в умовах воєнного стану та як це впливає на ОМС. URL:decentralization.gov.ua/news/15067.
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фермерського господарства, ведення особистого се-
лянського господарства можна передавати в оренду 
без зміни цільового призначення�

Знімається «штучне обмеження» щодо зміни ці-
льового призначення земельних ділянок сільсько-
господарського призначення, яке було виписано 
в п�п� 4 п� 27 розд� Х «Перехідні положення» ЗК� Цей 
підпункт викладено в  новій редакції, і  він більше 
не  містить імперативної норми, яка зобов’язувала 
передавати земельні ділянки комунальної влас-
ності сільськогосподарського призначення лише 
(!) для  товарного сільськогосподарського виро-
бництва�

Передбачено механізм визначення та  зміни ці-
льового призначення земельної ділянки у  період, 
коли функціонування ДЗК призупинено� Реєстрація 
зміни цільового призначення ділянки здійснюється 
районною війською адміністрацією� Слід зазначи-
ти, що така зміна цільового призначення можлива 
лише для:

1) розміщення виробничих потужностей підпри-
ємств, переміщених (евакуйованих) із зони бойових 

дій (у тому числі тих, що мають стратегічне значення 
для економіки та безпеки держави);

2) розміщення річкових портів (терміналів) на річці 
Дунай;

3) розміщення мультимодальних терміналів та ви-
робничо-перевантажувальних комплексів;

4) будівництва мереж електропостачання, газороз-
подільних, водопровідних, теплопровідних, каналіза-
ційних мереж, електронних комунікаційних мереж, 
об’єктів магістральних газопроводів;

5) нового будівництва, реконструкції будівель 
для тимчасового проживання внутрішньо переміще-
них осіб;

6) об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури 
(крім об’єктів дорожнього сервісу);

7) місць тимчасового зберігання відходів від руй-
нувань, зумовлених бойовими діями�

Заборона органам місцевого самоврядування 
здійснювати передачу земельних ділянок комуналь-
ної власності у приватну власність або користування 
у період, коли функціонування ДЗК призупинено�

ВАЖЛИВО! Відновлення або призупинення функціонування ДЗК здійснюється за рішенням Держгеокада-
стру за погодженням з Міністерством аграрної політики та продовольства України�

Підприємства, що здійснюють питне водопостачан-
ня, водовідведення, теплогенеруючі та  теплопоста-
чальні підприємства, газотранспортні підприємства 
та оператори електричних комунікацій мають право 
безперешкодного та безоплатного доступу до земель-
них ділянок усіх форм власності, на яких розташоване 
його обладнання з метою його ремонту та усунення 
неполадок в умовах воєнного стану� Такі підприємства 
звільняються від обов’язку проводити рекультивацію 
земель після закінчення планових або аварійно-від-
новлювальних робіт�

Визначено виключний перелік випадків, коли знят-
тя та перенесення ґрунтового покриву земельних діля-
нок здійснюється без розроблення робочого проєкту 
землеустрою�

Розробники документації із  землеустрою не  об-
межені в часі щодо виконання робіт з виготовлення 
документації із землеустрою� Раніше цей строк ста-
новив максимально шість місяців� Ця норма важлива 
для органів місцевого самоврядування, оскільки вони 
є замовниками документації із землеустрою і уклада-
ють відповідні договори�

ВАЖЛИВО! В умовах воєнного стану розробник документації із землеустрою зобов’язаний отримати 
спеціальний дозвіл від СБУ на виконання топографо-геодезичних вишукувань�

Мінагрополітики затверджує усереднені показни-
ки нормативної грошової оцінки земель на одиницю 
площі, які застосовуються у випадках обов’язкового 
проведення нормативної грошової оцінки земель, 

передбачених ст� 13 Закону України «Про оцінку зе-
мель», у разі неможливості надання витягу з технічної 
документації про нормативну грошову оцінку окремої 
земельної ділянки� Це частково спростить ситуацію 



59липень-серпень 2022� №�7-8�(83)

Земельне законодавство

з відсутністю показників нормативної грошової оцінки 
в громадах та дасть можливість розраховувати та от-
римувати земельний податок�

Наказ Мінагрополітики від  18.05.2022 №  295 
«Про затвердження Методики визначення шкоди 
та збитків, завданих земельному фонду України 
внаслідок збройної агресії Російської Федерації» 
(набуття чинності 10.06.2022)

Зміст 10:
Визначає процедуру визначення шкоди та збитків, 

завданих земельному фонду України внаслідок росій-
ської збройної агресії, що включає втрати земельного 
фонду, а також пов’язану з ними упущену вигоду�

При їх розрахунку враховуються:
— витрати на рекультивацію земель — визнача-

ються на підставі кошторисної вартості запроектова-
них робіт відповідних реалізованих робочих проектів 
землеустрою щодо рекультивації порушених земель, 
які розроблені у відповідності до Правил розроблення 
робочих проектів землеустрою, затверджених поста-
новою Кабінету Міністрів України від 02�02�2022 № 86;

— збитки власникам (землекористувачам) земель-
них ділянок сільськогосподарського призначення — 
визначається відповідно до  Порядку визначення 
та відшкодування збитків власникам землі та земле-
користувачам, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 19�04�1993 № 284;

— витрати на відновлення меліоративних площ — 
визначаються на підставі кошторисної вартості робіт 
у відповідних проектах реконструкції та капітального 
ремонту меліоративних систем та/або окремих об’єк-
тів інженерної інфраструктури, що розроблені у від-
повідності до ДБН В�2�4-1-99 «Меліоративні системи 
та споруди», затверджених наказом Держбуду України 
від 25�06�1999 № 153�

Інформаційною базою для  визначення шкоди 
та збитків, завданих земельному фонду України внас-
лідок російської збройної агресії, є акти обстеження 
земельних ділянок, акти комісій із визначення збитків 
власників землі та землекористувачів, звіти про екс-
пертну грошову оцінку земельних ділянок, первинні 

документи, облікові регістри, бухгалтерська та  інша 
звітність, що ґрунтується на даних бухгалтерського 
обліку підприємств, установ та організацій, проектно- 
кошторисна документація, відомості ДЗК, документа-
ція із  землеустрою, дані дистанційного зондування 
Землі та інші документально підтверджені відомості�

Відповідальні за визначення шкоди та збитків об-
ласні, Київська міська державні адміністрації (на пе-
ріод воєнного стану — військові адміністрації)�

Постанова Кабінету Міністрів України від 
01.07.2022 № 753 «Про внесення змін до Методики 
нормативної грошової оцінки земельних ділянок» 
(набуття чинності 06.07.2022)

Зміст11:
Держгеокадастром з 25 липня 2022 року впрова-

джено функціонал щодо автоматичного формування 
програмним забезпеченням ДЗК витягу із  технічної 
документації з нормативної грошової оцінки земель-
них ділянок сільськогосподарського призначення 
(за межами населених пунктів) в електронній формі�

Безпосередньо постанова, яка набрала чинно-
сті 06�07�2022, передбачає, що витяг із технічної до-
кументації з  нормативної грошової оцінки земель-
них ділянок оформляється і видається автоматично 
в електронній формі з використанням програмного 
забезпечення ДЗК�

Також зазначеною постановою змінено форму ви-
тягу з технічної документації з нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки, яка передбачає підтвер-
дження дійсності такого витягу шляхом нанесення 
відповідного QR-коду�

Запровадження зазначеного функціоналу дозволяє 
отримати витяг про нормативну грошову оцінку зе-
мельної ділянки сільськогосподарського призначення 
в електронному вигляді одразу після подання відпо-
відної заяви без участі працівників територіальних 
органів Держгеокадастру�

Для  отримання витягу із  технічної документації 
з  нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення, розташова-
ної за межами населеного пункту, необхідно подати  

10 Див. за посиланням: URL: https://minagro.gov.ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodiki-viznachennya-shkodi-ta-zbitkiv-zavdanih-zemelnomu-fondu-

ukrayini-vnaslidok-zbrojnoyi-agresiyi-rosijskoyi-federaciyi.
11 Про запровадження автоматичного формування програмним забезпеченням ДЗК витягів про нормативну грошову оцінку земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення URL: land.gov.ua/pro-zaprovadzhennia-avtomatychnoho-formuvannia-prohramnym-zabezpechenniam-dzk-

vytiahiv-pro-normatyvnu-hroshovu-otsinku-zemelnykh-dilianok-silskohospodarskoho-pryznachennia/.
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відповідну заяву через електронні сервіси Держгео-
кадастру12�

Після авторизації в Електронних сервісах необхід-
но перейти в розділ «Відомості ДЗК» і обрати пункт «За-
мовити»� Далі обрати тип заяви «Нормативна грошова 
оцінка земельної ділянки (с/г призначення за межами 
населених пунктів)» та заповнити всі обов’язкові поля 
форми заяви�

Після успішного формування заяви необхідно пе-
рейти в підрозділ «Історія» розділу «Відомості ДЗК», 
в якому буде зазначено заяву та статус її опрацюван-
ня� При зазначенні статусу розгляду заяви «Готово» 
можливо завантажити електронну версію витягу, який 
містить QR-код, сформований програмним забезпе-
ченням ДЗК та підписаний кваліфікованим електрон-
ним підписом системи ДЗК�

Окремо слід зазначити, що  заяви на  отримання 
витягів, подані до  запровадження вищевказаного 
функціоналу, будуть розглянуті працівниками тери-
торіальних органів Держгеокадастру у  звичайному 
порядку�

Наказ Мінагрополітики від  24.06.2022 №  376 
«Про затвердження усереднених показників нор

мативної грошової оцінки земель» (набуття чин-
ності 29.07.2022)

Зміст13:
Передбачає затвердження усереднених показни-

ків нормативної грошової оцінки земель на одиницю 
площі для: земель житлової та громадської забудови, 
земель рекреаційного призначення, земель промис-
ловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони 
та іншого призначення, а також для земельних ділянок, 
які не віднесені до категорії земель за основним ці-
льовим призначенням; земель природно-заповідного 
та  іншого природоохоронного призначення, земель 
оздоровчого призначення, земель історико-культур-
ного призначення, земель лісогосподарського при-
значення та земель водного фонду; земель сільсько-
господарського призначення�

Вказані усереднені показники нормативної грошо-
вої оцінки земель на одиницю площі застосовуються 
у період дії правового режиму воєнного стану�

Держгеокадастр має затвердити та оприлюднити 
на власному офіційному вебсайті перелік адміністра-
тивно-територіальних одиниць, у яких неможливе на-
дання витягу з технічної документації про нормативну 
грошову оцінку окремої земельної ділянки�

ВИСНОВОК
Воєнний стан ставить перед країною нові щоденні тактичні завдання, і поняття «мобілізація» з кожним 
днем, на превеликий жаль, триваючої війни стає повноправним елементом саме політичного лексикону як 
«залучення і приведення в готовність сил, засобів, ресурсів, внутрішніх резервів для вирішення певного 
важливого завдання, здійснення масової кампанії»� Земля — саме той ресурс, який має бути покликаний 
не лише створити внутрішні резерви для мобілізації національної економіки, але й стати фактором 
її відродження, тому має бути захищений як ніколи�

12 Див. за посиланням: URL: e.land.gov.ua/services.
13 Див. за посиланням: URL: ips.ligazakon.net/document/view/re38107?utm_source=jurliga.ligazakon.net& utm_medium=news&utm_content=jl03&_

ga=2.129961484.1664848210.1659300623-1833669701.1651098319
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ПРОЦЕДУРА УСИНОВЛЕННЯ 
ДИТИНИ В  ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

Ольга Розгон, доц�, к� ю� н�

Під час війни питання усиновлення постало особливо гостро. Наразі багато ро-
дин хочуть всиновити дітей, які не мають або втратили батьків через російську 
військову агресію. Про порядок надання таким дітям статусу дитини-сироти 
або дитини, позбавленої батьківського піклування та про особливості процедури 
усиновлення далі у статті.

ОСОБЛИВОСТІ УСИНОВЛЕННЯ 
ДИТИНИ В УКРАЇНІ
Статтею 207 Сімейного кодексу України1 визначе-

но, що  усиновленням є  прийняття усиновлювачем 
у свою сім’ю особи на правах дочки або сина, здійс-
нене на підставі рішення суду, крім випадку, передба-
ченого ст� 282 СК�

Усиновлення — це юридичний акт, який є складним 
за своїм фактичним складом і включає волевиявлення 
усиновлювача (ст� 223 СК) та рішення суду (ст� 224 СК)�2

Усиновленою може бути дитина (особа до 18 років)� 
У виняткових випадках суд може ухвалити рішення про 
усиновлення повнолітньої особи, яка не має матері, 
батька або була позбавлена їхнього піклування�

У цьому випадку це стосується дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування, які можуть 
бути усиновлені�

Дитина, покинута в пологовому будинку, іншому 
закладі охорони здоров’я або яку відмовилися забрати 
з них батьки, інші родичі, може бути усиновлена після 
досягнення нею двомісячного віку� Дитина, яку було 

підкинуто чи знайдено, може бути усиновлена після 
спливу двох місяців із часу її знайдення�

Усиновлення дитини здійснюється в  її найвищих 
інтересах для забезпечення стабільних і гармонійних 
умов її життя�

При цьому дитина, щодо якої вирішується питан-
ня про усиновлення, повинна перебувати на відповід-
ному обліку в органах опіки та піклування (ст� 214 СК), 
а особи, які бажають усиновити дитину, також повинні 
перебувати на відповідному обліку в органах опіки 
та піклування (ст� 215 СК)�

Облік з усиновлення ведуть служби у справах дітей 
і Національна соціальна сервісна служба� Однак діти, 
які сиротіють у зв’язку з воєнними діями, ще не пе-
ребувають на обліку з усиновлення, тому розпочати 
процедуру їх усиновлення наразі неможливо�

Усиновлення відбувається на  загальних підста-
вах, з  урахуванням підстав і  порядку, встановлено-
го СК і постановою Кабінету Міністрів України № 905 
від 08�10�2008, якою затверджено Порядок проваджен-
ня діяльності з  усиновлення та  здійснення нагляду 

1 Далі за текстом — СК.
2 Сімейне право України: Підручник / Л. М. Баранова, В. І. Борисова, І. В. Жилінкова та ін.; За заг. ред. В. І. Борисової та І. В. Жилінкової. К.: Юрінком 

Інтер, 2004. 200 с. С. 68.
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за дотриманням прав усиновлених дітей від 08�10�2008 
№ 9053�

УСТАНОВЛЕННЯ СТАТУСУ ДИТИНИ-
СИРОТИ АБО ДИТИНИ, ПОЗБАВЛЕНОЇ 
БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ, 
У ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ
У  зв’язку із  введенням воєнного стану в  Украї-

ні з  24  лютого  2022  року (указ Президента України 
від 24�02�2022 № 64/2022 «Про введення воєнного ста-
ну в Україні») змінилася діяльність органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, підпри-
ємств, установ та організацій� Отже, виникають різні 
наслідки воєнного стану�

16�04�2022 набрала чинності постанова Кабінету 
Міністрів України «Про внесення змін до Порядку про-
вадження органами опіки та піклування діяльності, 
пов’язаної із  захистом прав дитини» від  15�04�2022 
№ 447�

Відтепер під час дії на території України надзви-
чайного або  воєнного стану рішення про надання 
статусу дитини-сироти або  дитини, позбавленої 
батьківського піклування, приймається районною, 
районною у м� Києві держадміністрацією, районною 
військовою адміністрацією або виконавчим органом 
міської, селищної, сільської ради за місцем прожи-
вання (перебування) або  виявлення дитини з  ура-
хуванням документів, що  підтверджують статус 
дитини�

Це рішення забезпечує можливість установлювати 
статус дитини-сироти або дитини, позбавленої бать-
ківського піклування, дітям, які під час воєнного стану 
проживали або перебувають на тимчасово окупова-
них територіях, територіях, де ведуться чи велись ак-
тивні бойові дії, або перебувають за межами України, 
і батьки яких не виконують свої обов’язки з причин, 
які неможливо з’ясувати�

Під час дії на  території України надзвичайного 
або воєнного стану статус дитини, позбавленої бать-
ківського піклування, надається, зокрема, дітям, бать-
ки яких не виконують своїх обов’язків із виховання 
та утримання дитини з причин, які неможливо з’ясу-
вати у зв’язку з перебуванням батьків на території, де 
ведуться або велися активні бойові дії, чи на окупо-
ваній території�

Після припинення або скасування надзвичайного 
чи воєнного стану статус дитини повинен бути під-
тверджений чи спростований�

У  разі наявності інформації про підстави для  на-
дання дитині статусу дитини-сироти або дитини, поз-
бавленої батьківського піклування, щодо дитини, яка 
перебуває на тимчасово окупованій території або за 
межами України, надання такій дитині відповідного 
статусу і встановлення над нею опіки чи піклування 
можливе особою, яка перебуває у сімейних, родинних 
відносинах (у тому числі хрещеними батьками) за міс-
цем проживання (перебування) опікуна, піклувальника�

Під час прийняття рішення про встановлення опі-
ки, піклування за місцем проживання (перебування) 
опікуна, піклувальника щодо дитини згода дитини 
не вимагається�

Також під час дії на території України надзвичай-
ного або воєнного стану проходження особами, які 
перебувають у сімейних, родинних відносинах (у тому 
числі хрещеними батьками), в  сім’ї яких влаштову-
ються діти-сироти і  діти, позбавлені батьківського 
піклування, під опіку, піклування, курсу навчання 
з  виховання таких дітей у  центрі соціальних служб 
не вимагається�

Такі діти зможуть отримати законних представ-
ників через установлення над ними опіки родичами 
за місцем перебування опікуна� Законний представник 
зможе діяти в  інтересах дитини, зокрема, вимагати 
її повернення з окупованих територій, а також із те-
риторії іншої держави в разі її незаконного вивезення 
за кордон, у першу чергу в Росію�

Факт того, що  батьки дітей не  виконують своїх 
обов’язків із  причин, які неможливо з’ясувати, під-
тверджується актом, складеним службою у справах 
дітей за встановленою формою�

Воєнний стан на всій території України або в ок-
ремих її місцевостях припиняється після закінчення 
строку, на який його було введено� Після припинення 
воєнного стану статус дитини має бути підтвердженим 
чи спростованим за процедурами та на підставі доку-
ментів, передбачених законодавством�

Зараз збільшується кількість дітей, які залишаються 
без батьків� Тому спростили систему влаштування та-
ких дітей під опіку, піклування до родичів і розширили 
форми тимчасового влаштування для них�

3 Далі — Порядок № 905.



63липень-серпень 2022� №�7-8�(83)

Цивільні справи

Але невирішеним залишилося представництво 
інтересів дітей, які не мають статусу дитини-сироти, 
про батьків яких нічого невідомо та яких примусово 
вивозять із місць бойових дій на непідконтрольні Укра-
їні окуповані території або до Росії� Водночас в Україні 
ці діти мають родичів, які бажають взяти їх під опіку, 
піклування�

Урядом було напрацьовано рішення, яке дозво-
ляє під час дії воєнного стану встановити таким ді-
тям статус дитини-сироти або дитини, позбавленої 
батьківського піклування, оформити над ними опіку 
і представляти їхні інтереси� Зокрема, вимагати їхньо-
го повернення після незаконного вивезення� Також 
наявність законного представника перешкоджатиме 
незаконному усиновленню українських дітей у Росії, 
яке зараз, за  інформацією деяких джерел, має намір 
дозволити російська влада4�

ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ЗГОДИ 
БАТЬКІВ НА УСИНОВЛЕННЯ
Усиновлювачем може бути:
— дієздатна особа віком не молодша двадцяти од-

ного року, за винятком, коли усиновлювач є родичем 
дитини;

— особа, яка є старшою за дитину, яку вона бажає 
усиновити, не менш як на п’ятнадцять років� У разі уси-
новлення повнолітньої особи різниця у віці не може 
бути меншою, ніж вісімнадцять років;

— подружжя, а також особи, які не перебувають 
у шлюбі, за умови, що вони є громадянами України� 
Так, якщо дитина має лише матір, вона не може бути 
усиновлена чоловіком, з  яким її  мати не  перебуває 
у шлюбі� Якщо дитина має лише батька, вона не може 
бути усиновлена жінкою, з  якою він не  перебуває 
у шлюбі� Якщо такі особи проживають однією сім’єю, 
суд може ухвалити рішення про усиновлення ними 
дитини� Якщо дитина має лише матір або лише бать-
ка, які у зв’язку з усиновленням втрачають правовий 
зв’язок із нею, усиновлювачем дитини може бути один 
чоловік або одна жінка�

Перелік осіб, які не можуть бути усиновлювачами, 
встановлено у ст� 212 СК�

Надання згоди на усиновлення — це одне з най-
важливіших особистих немайнових прав батьків, і його 
неврахування призводить до істотного порушення їх 
прав, оскільки усиновлення дитини тягне за  собою 
повне припинення правового зв’язку між нею та бать-
ками�5

Усиновлення дитини може бути здійснене не-
залежно від  наявності чи  відсутності у  неї батьків 
за походженням� У випадку, коли дитина має батьків 
(одного з них), неодмінною умовою для здійснення 
усиновлення є отримання їх згоди� Правило про те, 
що усиновлення дитини здійснюється за вільною зго-
дою її батьків, установлене у ч� 1 ст� 217 СК� Письмова 
згода батьків на усиновлення засвідчується нотаріу-
сом�

При відмові батьків дати згоду усиновлення є не-
можливим� Це пояснюється тим, що батьки в першу 
чергу наділяються правами й обов’язками щодо вихо-
вання своїх дітей� Коли батьківські права переходять 
до інших осіб, це спричиняє втрату цих прав батьками, 
тому всиновлення не може мати місця без їх згоди�

Відсутність згоди на усиновлення унеможливлює 
передання дитини до сім’ї іншої особи на правах донь-
ки чи сина, незважаючи на те, що ця дитина може бути 
фактично позбавлена батьківського піклування� У цьо-
му випадку дитина може бути всиновлена тільки після 
позбавлення батьківських прав її батьків�

Таким чином, згоду на усиновлення дитини необ-
хідно отримати від обох батьків, якщо вони: прожива-
ють разом із дитиною або окремо від неї; не прожи-
вають разом, незалежно від того, чи існує укладений 
між ними шлюб, або ж він припинений чи визнаний 
судом недійсним; між батьками дитини не укладено 
шлюб і  батьківство встановлене в  порядку, перед-
баченому СК або материнство визнане за рішенням 
суду (ст� 126-128, ст� 131 СК); мати чи батько дитини 
є неповнолітніми�

Щодо останнього випадку слід зазначити про де-
кілька аспектів, які виникають на практиці�

По-перше, згода на  усиновлення дитини непо-
внолітніми батьками є обов’язковою, до того ж необ-
хідною є згода батьків останніх� Воля неповнолітніх 

4 Уряд посилив захист дітей, які залишились без батьківського піклування, і перебувають на окупованій території, території активних бойових дій 

або переміщені за кордон. URL: nssu.gov.ua/news/uryad-posiliv-zahist-ditej-yaki-zalishilis-bez-batkivskogo-pikluvannya-i-perebuvayut-na-okupovanij-

teritoriyi-teritoriyi-aktivnih-bojovih-dij-abo-peremishcheni-za-kordon.
5 Сімейне право України: Підручник / Л. М. Баранова, В. І. Борисова, І. В. Жилінкова та ін.; За заг. ред. В. І. Борисової та І. В. Жилінкової. К.: Юрінком 

Інтер, 2004. 200 с. С. 68.
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батьків не може визнаватися цілком сформованою, 
оскільки ця вимога закону пов’язана з необхідністю 
додаткового захисту інтересів неповнолітніх батьків, 
які могли б вчинити акт, про наслідки якого надалі 
можуть жалкувати все своє життя6� Саме через це має 
бути отримана не тільки згода молодих батьків, але ще 
й їх батьків, незалежно від наявності у молодих бать-
ків повного обсягу дієздатності (наприклад, у зв’язку 
з одруженням чи емансипацією)�

По-друге, у разі згоди молодих батьків і незгоди 
їх батьків на  усиновлення передання такої дитини 
для усиновлення не допускається�

По-третє, у разі небажання молодих батьків мати 
цю дитину можуть застосовуватися інші форми влаш-
тування дітей, які позбавляються батьківського піклу-
вання (наприклад, передання дитини під опіку дідові, 
бабусі)� Причому бажання останніх передати дитину 
на усиновлення, не підкріплене бажанням молодих 
батьків, не тягне за собою жодних правових наслідків, 
оскільки згода батьків є первісною та визначальною7�

Отже, у випадках, коли дитина, стосовно якої роз-
глядається питання про всиновлення, має батьків, 
обов’язковою умовою його позитивного вирішення 
є їхня вільна та безумовна згода� При цьому слід ура-
ховувати, що до набрання рішенням суду про всинов-
лення законної сили кожен із батьків може відкликати 
свою згоду незалежно від мотивів�

Зазначимо, що за своїм змістом згода батьків може 
бути виражена в один із двох способів (видів8):

1) як згода на  усиновлення дитини конкретною 
особою із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові 
такої особи чи осіб;

2) як загальна (бланкетна) згода на усиновлення 
будь-якою особою без зазначення особи конкретного 
усиновлювача�

Якщо батьками надана спільна згода на всиновлен-
ня дитини, то право вибору усиновлювача належить 
вже виключно органам опіки та піклування, Центру 
з усиновлення дітей із тих осіб, що виявили бажання 
усиновити дитину� У разі надання спільної згоди при 

визначенні конкретного кандидата в  усиновлювачі 
повторна згода батьків на усиновлення дитини саме 
цією особою не вимагається�

Зауважимо, що однією з ознак згоди на усиновлен-
ня дитини є її безоплатний характер� Закон установлює 
окремий припис щодо правочину про згоду на вси-
новлення, яка передбачає отримання певної плати 
за надання згоди, причому незалежно від форми такої 
плати (грошові кошти, речі, майно, права чи інше)� Та-
кий правочин не породжує жодних правових наслідків 
та є нікчемним (абсолютно недійсним)9�

Але ст� 219 СК установлено виняток із загального 
правила, яке міститься у ст� 217 СК, про необхідність 
отримання згоди батьків на усиновлення їх дітей� Хоча 
у законі немає прямої вказівки на це, але усиновлення 
дитини може бути проведене без згоди батьків, якщо: 
немає жодних відомостей про них або про родичів 
певної дитини, а також дитини, яку матір залишила 
у пологовому будинку; дитина була підкинута або зна-
йдена під час стихійного лиха чи в районі бойових дій, 
а також за інших надзвичайних обставин�

ЦИФРОВІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ 
УЛАШТУВАННЯ / УСИНОВЛЕННЯ 
ДИТИНИ: ПЕРВИННА СТАДІЯ ПРОЦЕСУ
Наразі відбувається цифровізація процесів улашту-

вання дітей у сімейні форми виховання, зокрема, щодо 
усиновлення�

Особи, які хочуть усиновити дитину, повинні 
в  обов’язковому порядку звернутися до  служби 
у справах дітей за місцем свого проживання�

Отримати первинну консультацію щодо усиновлен-
ня відтепер можна буде не тільки під час особистого 
прийому, але й онлайн�

Завдяки здобуткам цифрової держави громадяни 
України можуть проконсультуватися щодо усиновлен-
ня дитини на порталі Дія� Ця онлайн-послуга полег-
шить подання необхідних документів для людей, які 
бажають усиновити дитину, пришвидшить їх перевірку 
та отримання онлайн-консультації10�

6 Сімейне право України. Там само. С. 204.
7 Розгон О. В. Деякі особливості засвідчення згоди на усиновлення дитини. МЕН. № 4. 2008. С. 62.
8 Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України / За ред. Є. О. Харитонова. X.: ТОВ «Одіссей» 2006. 552 с. С. 386.
9 Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України. Там само.
10 Подати заявку на консультацію з усиновлення дитини можна на порталі Дія. Міністерство соціальної політики України. URL: www.msp.gov.ua/

news/21882.html.
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Національна соціальна сервісна служба має за-
безпечити опрацювання питання цифровізації про-
цесів улаштування дітей у сімейні форми виховання, 
необхідних для реалізації державної політики у сфері 
усиновлення та захисту прав дітей і подати у місяч-
ний строк пропозиції Міністерству соціальної політи-
ки України та Міністерству цифрової трансформації 
України для доопрацювання єдиного електронного 
банку даних про дітей-сиріт і дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, та сім’ї потенційних усиновлю-
вачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, 
батьків-вихователів, що ведеться в Єдиній інформа-
ційно-аналітичній системі «Діти», а  також Єдиного 
державного вебпорталу електронних послуг�

Громадяни України, які бажають усиновити дитину, 
мають право отримати консультацію щодо процедури 
усиновлення дитини шляхом подання відповідної за-
яви для прийому безпосередньо до служби у справах 
дітей районної, районної у містах Києві та Севастополі 
держадміністрації, виконавчого органу міської, район-
ної в місті (у разі її утворення), сільської, селищної ради 
за місцем свого проживання, у тому числі в онлайн-ре-
жимі з використанням електронних засобів комунікації 
або через Єдиний державний вебпортал електронних 
послуг та інтегровані з ним інформаційні системи Мі-
ністерства соціальної політики України, органів ви-
конавчої влади та органів місцевого самоврядування 
(п� 21 Порядку № 905)�

Під час консультації заявникам роз’яснюється 
процедура усиновлення, його правові наслідки як 
для дитини, так і для усиновлювача, права та обов’язки 
усиновлювачів, порядок здійснення нагляду за умо-
вами проживання і  виховання усиновленої дитини 
як на території України, так і за її межами, контролю 
за  цільовим використанням допомоги при усинов-
ленні дитини�

Громадяни України, які бажають усиновити дити-
ну, звертаються із заявою про взяття їх на облік як 
кандидатів в усиновлювачі до служби у справах дітей 
районної, районної у містах Києві та Севастополі держ-
адміністрації, виконавчого органу міської, районної 
в місті (у разі її утворення) ради за місцем проживання 
та подають разом із нею пакет документів�

Заяву може бути подано в паперовій формі безпо-
середньо під час особистого прийому в службі у спра-
вах дітей або в електронній формі через Єдиний дер-
жавний вебпортал електронних послуг та інтегровані 

з ним інформаційні системи Міністерства соціальної 
політики України, органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування відповідно до п� 22-1 По-
рядку № 905� У заяві зазначається адреса проживання 
заявника (за наявності кількох місць проживання — 
адреса кожного з  них), дані паспорта громадянина 
України, номер телефону та адреса електронної пошти�

У  разі коли заявник перебуває у  шлюбі, у  своїй 
електронній заяві він зазначає про згоду другого з по-
дружжя на усиновлення дитини (в разі усиновлення 
дитини одним із подружжя), якщо інше не передба-
чено законодавством, а також додає скановані копії 
висновку про стан здоров’я та довідки про наявність 
або відсутність судимості другого з подружжя� Про 
це заявником робиться відмітка в електронній заяві�

На електронну заяву та скановані копії документів 
заявником накладається його кваліфікований елек-
тронний підпис, а також кваліфікований електронний 
підпис другого з подружжя, якщо заявник перебуває 
у шлюбі�

Громадяни України, які бажають усиновити дити-
ну, проходять курс підготовки з  питань виховання 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання, за  програмою, затвердженою Міністерством 
соціальної політики України, крім випадків, коли заяв-
ники є родичами дитини, її опікунами, піклувальника-
ми, прийомними батьками, батьками-вихователями�

Служба у  справах дітей протягом п’яти робочих 
днів після надходження електронної заяви або заяви 
у паперовій формі та всіх документів та/або відомо-
стей, зазначених у п� 22 і 22-1 Порядку № 905, пере-
віряє документи щодо відповідності вимогам зако-
нодавства�

Документи, що  надійшли разом з  електронною 
заявою шляхом інформаційної взаємодії з відповід-
ними базами даних, державними реєстрами та інфор-
маційними системами в особистому кабінеті заявника 
на Єдиному державному вебпорталі електронних по-
слуг, перевірці не підлягають�

Протягом 10 робочих днів після завершення курсу 
підготовки з питань виховання дітей-сиріт і дітей, поз-
бавлених батьківського піклування, заклад, установа 
чи організація, що проводили навчання, надає заяв-
нику або заявникам довідку про проходження курсу 
підготовки з питань виховання дітей-сиріт і дітей, поз-
бавлених батьківського піклування, з рекомендаціями 
щодо кількості, віку і стану здоров’я дітей, яких може 
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усиновити заявник або  заявники, за  формою, вста-
новленою Міністерством соціальної політики України, 
та надсилає її копію до служби у справах дітей у папе-
ровій або електронній формі�

За результатами перевірки документів, проходжен-
ня курсу підготовки з питань виховання дітей-сиріт 
і дітей, позбавлених батьківського піклування, та об-
стеження житлово-побутових умов заявника або заяв-
ників служба у справах дітей розглядає питання про 
можливість заявника або заявників бути усиновлю-
вачами і протягом п’яти робочих днів готує відповід-
ний висновок� Після цього розпочинається процедура 
усиновлення�

ПРОЦЕДУРА НАЦІОНАЛЬНОГО 
УСИНОВЛЕННЯ
За  приписами ст�  224, 225 СК усиновлення здійс-

нюється виключно на підставі рішення суду, а саме 
усиновлення вважається здійсненим у день набрання 
чинності рішенням суду�

Правові наслідки усиновлення дитини визначені 
у ст� 232 СК, положеннями якої, зокрема, встановлено, 
що з моменту здійснення усиновлення припиняються 
особисті та майнові права й обов’язки між батьками 
та особою, яка усиновлена, а також між нею та інши-
ми її родичами за походженням� Тобто правовим на-
слідком усиновлення є повна втрата зв’язку дитини 
зі своїми біологічними батьками (або одним із них)�

Саме ця обставина вимагає особливої уваги при 
здійсненні процедури усиновлення, адже національне 
законодавство сповідує принцип вжиття вичерпних 
заходів для реалізації права дитини на виховання бать-
ками або іншими родичами� Законодавець визначив 
це як один з основоположних критеріїв для забезпе-
чення найкращих інтересів дитини�

Рішення про усиновлення дитини ухвалює суд 
за місцем проживання дитини� Служба у справах ді-
тей надає офіційну інформацію про дитину, яка може 
бути усиновлена�

При розгляді питання про усиновлення служби 
у справах дітей перевіряють документи, щоб устано-
вити обставини щодо:

— батьків дитини, а також опікуна/піклувальника 
у разі їх наявності;

— дитини, тобто чи може вона бути усиновленою;

— наявності братів і сестер у дитини, яку бажають 
усиновити;

— наявності у  дитини інших родичів, які мають 
переважне перед іншими право на  її усиновлення, 
або родичів, які можуть піклуватися про дитину;

— забезпечення пріоритетної можливості вихову-
вання дитини родичами;

— наявності згоди дитини, якщо вона досягла та-
кого віку та рівня розвитку, що може її висловити;

— осіб, які бажають усиновити дитину, та інші об-
ставини�

Зараз в окремих регіонах, де відбуваються активні 
бойові дії, служби у  справах дітей і  суди тимчасово 
не здійснюють повною мірою своїх повноважень� Тому 
процес усиновлення в  цих регіонах неможливо ор-
ганізувати з дотриманням усіх необхідних процедур�

Усиновлення дітей, які перебувають на території 
України, буде здійснюватися лише в тих регіонах, де 
немає воєнних дій і працюють державні органи влади 
України, й тільки стосовно тих дітей, обставини життя 
батьків або  інших родичів яких вдалося встановити� 
В умовах воєнного стану, коли люди можуть перебу-
вати в облозі без зв’язку, в полоні або в лікарні з по-
раненнями різної складності, це може потребувати 
більш тривалого часу�

Також слід брати до  уваги, що  особи, які хочуть 
усиновити дитину, не  завжди матимуть можливість 
зібрати необхідні документи, підтвердити наявність 
житла та постійного доходу і створити для дитини на-
лежні умови для виховання та розвитку11�

У разі, коли усиновлена дитина тимчасово пере-
міщена (евакуйована) за межі України під час введення 
на території України надзвичайного або воєнного ста-
ну, усиновлювачі зобов’язані забрати дитину в присут-
ності посадової особи консульської установи України 
після пред’явлення:

— копії рішення суду про усиновлення та докумен-
тів усиновлювачів, що посвідчують їх особу;

— письмового погодження Національної соціаль-
ної сервісної служби, узгодженого зі службою у спра-
вах дітей, яка готувала висновок про доцільність 
усиновлення та відповідність його інтересам дитини, 
або у разі, коли в такої служби у справах дітей відсутні 
технічні можливості внаслідок бойових дій виконува-
ти свої повноваження, — зі службою у справах дітей 

11 Як допомогти дитині правильно — роз’яснення Міністерства соціальної політики України. URL: www.msp.gov.ua/news/21549.html.
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обласної, Київської міської військової адміністрації 
за місцем взяття дитини на місцевий облік� Письмо-
ве погодження надається Національною соціальною 
сервісною службою за  зверненням усиновлювачів 
протягом трьох робочих днів із дня його надходження;

— зобов’язання усиновлювачів, справжність під-
пису на якому засвідчено нотаріально, адресованого 
консульській установі України в державі тимчасового 
перебування (евакуації) дитини, щодо забезпечення 
взяття дитини на консульський облік у такій державі 
протягом семи робочих днів після передання їм дити-
ни, в іншій іноземній державі (із зазначенням держави 
та обґрунтування необхідності тимчасового переміщен-
ня до неї) протягом семи робочих днів після переїзду, 
в разі, коли усиновлювачі з дитиною планують повер-
нення в Україну після припинення чи скасування над-
звичайного або воєнного стану, з наданням його копії 
Національній соціальній сервісній службі (для громадян 
України, які постійно проживають на території України);

— зобов’язання усиновлювачів, справжність під-
пису на якому засвідчено нотаріально, адресованого 
консульській установі України, передбаченого пп� 5 
п� 33 Порядку № 905 (для громадян України, які про-
живають за межами України, та іноземців)�

За фактом передання усиновленої дитини усинов-
лювачам посадовою особою консульської установи 
України у  присутності усиновлювачів складається 
акт про передання усиновленої дитини, в якому за-
значається факт прийняття дитини усиновлювачами, 
особа, яка здійснювала догляд за дитиною до її пере-
дання усиновлювачам, посадова особа консульської 
установи України, у присутності якої здійснювалося 
передання дитини, особи усиновлювачів, їх підписи, 
реквізити рішення суду про усиновлення дитини, дата 
і місце передання дитини усиновлювачам�

Акт про передання усиновленої дитини склада-
ється у трьох примірниках, один з яких залишається 
в консульській установі України у державі тимчасового 
переміщення (евакуації) дитини, другий протягом одно-
го робочого дня передається Національній соціальній 
сервісній службі, третій — невідкладно усиновлювачам�

Національна соціальна сервісна служба протя-
гом одного робочого дня після отримання від  кон-
сульської установи України в  державі тимчасового 
переміщення (евакуації) дитини акта про передання 
усиновленої дитини надсилає його копії службі у спра-
вах дітей за місцем взяття дитини на місцевий облік 

і службі у справах дітей, яка готувала висновок про до-
цільність усиновлення та відповідність його інтересам 
дитини� У разі, коли в однієї з таких служб у справах 
дітей відсутні технічні можливості внаслідок бойових 
дій виконувати свої повноваження, додатково інфор-
мується служба у  справах дітей обласної, Київської 
міської військової адміністрації за  взяттям дитини 
на місцевий облік (п� 82-2 Порядку № 905)�

ЧИ ІСНУЄ СПРОщЕНА ПРОЦЕДУРА 
УСИНОВЛЕННЯ В УМОВАХ 
ВОЄННОГО СТАНУ?
За роз’ясненням Міністерства соціальної політики 

України у  закликах терміново усиновити дітей, які 
втратили батьків внаслідок війни, а також дітей, які 
проживали у закладах інституційного догляду поряд 
із місцями активних бойових дій і тому були евакуйо-
вані в більш безпечні регіони України та за кордон, 
можуть побачити ризики шахрайства, порушення прав 
дітей і поширення недостовірної інформації�

Під час воєнного стану не  можна змінювати 
або  спрощувати процедуру усиновлення� В  умовах, 
коли часто важко знайти документи, встановити ре-
альну ситуацію з батьками дитини зростають ризики 
порушення її прав�

Тому, щоб уникнути помилок і забезпечити найкра-
щі інтереси кожної дитини, надавати допомогу дітям, 
які опинилися без батьків, необхідно з обов’язковим 
зверненням до спеціалістів — до служб у справах дітей�

«Спрощене» усиновлення порушує права дитини 
та не відповідає забезпеченню її найвищих (найкра-
щих) інтересів� В  інтернеті масово поширюються по-
відомлення із закликами терміново усиновити дітей, 
батьки яких нібито загинули під час широкомасштаб-
ного військового російського вторгнення в Україну�

«Пришвидшеного» усиновлення не існує, адже така 
процедура порушує передусім права дітей� Усиновлен-
ня не може бути «пришвидшеним» або за «спроще-
ною» процедурою, особливо в умовах воєнного стану�

Якщо усиновити дитину неможливо, то слід роз-
глянути інші форми тимчасового прийняття дітей 
до себе в сім’ю допоки не будуть знайдені їхні батьки 
чи інші родичі�

Дитина, яка залишилася без батьківського піклу-
вання, може бути влаштована службою у  справах 
дітей у сім’ю родичів, знайомих, а також у сім’ю па-
тронатного вихователя�
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Діти, які вже набули статусу дитини-сироти або ди-
тини, позбавленої батьківського піклування, можуть 
бути влаштовані під опіку, піклування, у  прийомну 
сім’ю чи дитячий будинок сімейного типу�

Для того щоб отримати фахову консультацію з пи-
тань усиновлення або тимчасового прийняття дити-
ни у свою сім’ю, слід звертатися виключно до служб 
у справах дітей за місцем свого проживання (пере-
бування) або  до Національної соціальної сервісної 
служби� Або можна скористатися чат-ботом «Дитина 
не сама» (URL: t�me/dytyna_ne_sama_bot)�

Його можна використовувати, якщо:
— особа хоче тимчасово прийняти дитину 

до себе в сім’ю;
— її дитина загубилася;
— знайшли дитину без супроводу дорослих;
— особа працює з міжнародними організаціями, 

які готові прихистити українських дітей;
— особа має інші запитання стосовно дітей (можна 

звернутися на гарячу лінію)12�
Тимчасове влаштування дитини у родину не при-

рівнюється до усиновлення та здійснюється протягом 
певного періоду� Відтак щойно зникне нагальна необ-
хідність дитина повертається під опіку батьків, інших 
родичів або відповідних органів у справах дітей�

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗГЛЯДУ 
СУДАМИ СПРАВ ПРО УСИНОВЛЕННЯ
Відповідно до ч� 1 та 3 ст� 218 СК для усиновлення 

дитини потрібна її згода, якщо вона досягла такого 
віку та рівня розвитку, що може її висловити�

Усиновлення здійснюється без згоди дитини, якщо 
вона у зв’язку з віком або станом здоров’я не усвідом-
лює факту усиновлення� Главою 18 СК урегульовані всі 
питання щодо того, хто підлягає усиновленню, може 
всиновити дитину, має переважне право при усинов-
ленні (перш за все це родичі дитини), не може бути 
усиновлювачем, щодо обліку дітей, які можуть бути 
усиновлені, та обліку осіб, які бажають усиновити ди-
тину�

Процесуальні питання розгляду судами справ про 
усиновлення регламентовані гл� 5 Цивільного проце-
суального кодексу України13�

Заява про усиновлення дитини або повнолітньої 
особи, яка не має матері, батька або була позбавле-
на їхнього піклування, подається до суду за місцем їх 
проживання�

Суд розглядає справу про усиновлення дитини 
за обов’язковою участю заявника, органу опіки та пі-
клування або  уповноваженого органу виконавчої 
влади, а також дитини, якщо вона за віком і станом 
здоров’я усвідомлює факт усиновлення, з викликом 
зацікавлених та інших осіб, яких суд визнає за потрібне 
допитати (ч� 1 ст� 313 ЦПК)�

Усиновлення дитини здійснюється в  її найвищих 
інтересах для забезпечення стабільних і гармонійних 
умов її життя (ч� 2 ст� 207 СК)�

По-перше, це право дитини на виховання батьками 
або, за їх відсутності, іншими родичами дитини� В умо-
вах війни, коли дуже важко з’ясувати реальну ситуа-
цію з батьками дитини (вони загинули чи живі, зникли 
безвісти, можливо, поранені чи відома інформація про 
їхнє місцезнаходження, або є інформація про інших 
родичів дитини, які виявили бажання піклуватися про 
дитину), є ризик порушення права дитини зберегти 
зв’язки із сім’єю�

По-друге, у найвищих інтересах дитини буде забез-
печення її розвитку в безпечному, спокійному та стій-
кому середовищі, що не є неблагополучним�

Цей критерій перевірки стосується перш за все тих 
осіб, які виявили бажання усиновити дитину, починаю-
чи з того, чи можуть вони бути усиновлювачами, чи пе-
ребувають вони на обліку осіб, які бажають усиновити 
дитину, і чи реально здатні вони в усіх сенсах стати 
батьками дитині, дати їй любов, повагу та розуміння, 
забезпечити матеріально, піклуватися про гармоній-
ний розвиток її особистості�

По-третє, необхідне з’ясування згоди дитини 
на усиновлення, якщо вона досягла такого віку та рів-
ня розвитку, що може її висловити (ч� 1, 3 ст� 218 СК)�

Крім того, в умовах воєнного стану усиновлення 
дітей може здійснюватися лише в  тих регіонах, де 
не ведуться воєнні дії, працюють служби у справах 
дітей і  суди, та  тільки стосовно дітей, обставини 
життя батьків чи інших родичів яких вдалося уста-
новити14�

12 Як допомогти дитині правильно. Там само.
13 Далі — ЦПК.
14 Коломієць Г. Чому процедура усиновлення не може бути «пришвидшеною» та «спрощеною». Верховний Суд. URL: supreme.court.gov.ua/supreme/

pres-centr/news/1264009.
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Так, за справою № 569/3433/22 ОСОБА_1 (Рівнен-
ський міський суд Рівненської області, 10�03�2022) 
та ОСОБА_2 звернулися до суду із заявою, в якій про-
сять оголосити їх усиновлювачами ОСОБА_5 та вне-
сти зміни до актового запису № 3 від 15�01�2019 про 
народження ОСОБА_5� Свої вимоги мотивують тим, 
що вони перебувають з 17�08�2021 у зареєстровано-
му шлюбі, дітей у них немає, тому виявили бажання 
скористатися правом на усиновлення дитини� У ли-
стопаді 2021 р� вони звернулися до служби у справах 
дітей виконавчого комітету Заліщицької міської ради 
Тернопільської області з метою усиновлення малоліт-
ньої дитини, а 26�11�2021 подружжя було взято на об-
лік кандидатів в усиновлювачі за № 1�

Висновок про можливість бути усиновлювачами 
було видано виконавчим комітетом Заліщицької місь-
кої ради Тернопільської області за № 1 від 26�11�2021� 
Згідно з довідкою про проходження курсу підготов-
ки з питань виховання дітей-сиріт і дітей, позбавле-
них піклування від  17�11�2021 №  437, виданою Тер-
нопільським обласним центром соціальних служб 
Тернопільської обласної державної адміністрації, 
вони пройшли курс підготовки кандидатів у період 
з 21 жовтня по 05 листопада 2021 р� загальним обся-
гом 6 тематичних занять (72 години) під керівництвом 
практичних психологів Тернопільського обласного 
центру соціальних служб та отримали рекомендації 
щодо можливості стати кандидатами в усиновлювачі� 
Згідно з направленням Служби у  справах дітей Рів-
ненської облдержадміністрації від 15�02�2022 № 189 
вони познайомилися з малолітнім ОСОБА_5 та вста-
новили контакт, про що свідчить акт від 15�02�2022� 
Крім того, згідно з висновком органу опіки та піклу-
вання виконавчого комітету Рівненської міської ради 
усиновлення ними ОСОБА_5 є доцільним і відповідає 
інтересам дитини� Для виховання й утримання дити-
ни вони мають належні побутові та матеріальні умови� 
До  кримінальної відповідальності не  притягалися, 
за  станом здоров’я не  мають медичних протипока-
зань до усиновлення�

Як випливає зі згоди КП Рівненського обласного 
спеціалізованого центру реабілітації дітей з органіч-
ними ураженнями центральної нервової системи з по-
рушенням психіки та паліативної допомоги дітям Рів-

ненської обласної ради від 21�02�2022 № 98, ОСОБА_1 
та ОСОБА_2 на підставі направлення Служби у справах 
дітей Рівненської ОДА № 189 від 15�02�2022 р� особисто 
познайомилися і встановили контакт із вихованцем 
комунального підприємства ОСОБА_5� Подружжя зі 
станом здоров’я дитини ознайомлені та виявили ба-
жання усиновити хлопчика� Дитину відвідували часто, 
постійно цікавилися станом його здоров’я� У зв’язку 
з чим заявникам надано згоду на усиновлення ОСО-
БА_5�

Відповідно до висновку органу опіки та піклування 
про доцільність усиновлення малолітнього ОСОБА_5, 
ІНФОРМАЦІЯ_1, та відповідність його інтересам дити-
ни № 08-455 від 01�03�2022 р� орган опіки та піклування 
вважає, що  усиновлення ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, 
ОСОБА_1 та ОСОБА_2 є доцільним і відповідає інтере-
сам дитини�

Як зазначено у цьому висновку, у зв’язку з віком 
неможливо отримати згоду дитини ОСОБА_5 на уси-
новлення, оскільки дитина не усвідомлює факту уси-
новлення.

Суд вирішив Заяву ОСОБА_1, ОСОБА_2 (зацікавлені 
особи Служба у справах дітей виконавчого комітету 
Рівненської міської ради, Комунальне підприємство 
Рівненський обласний спеціалізований будинок ди-
тини з центром реабілітації дітей з органічними ура-
женнями центральної нервової системи з порушенням 
психіки та паліативної допомоги дітям Рівненської об-
ласної ради) про усиновлення задовольнити повністю�

Оголосити ОСОБА_1, ОСОБА_2 усиновлювачами 
малолітньої дитини — ОСОБА_5�

Усиновлення вважається здійсненим у  день на-
брання чинності рішенням суду про усиновлення15�

Питання територіальної підсудності наразі є до-
сить актуальним, адже з 24�02�2022 у зв’язку з військо-
вою агресією Росії проти України у нашій країні було 
оголошено воєнний стан, який триває і нині�

В Україні діє єдина система забезпечення функціо-
нування судової влади — судів, органів суддівського 
врядування, інших державних органів та установ сис-
теми правосуддя�

За ч� 7 ст� 147 Закону України «Про судоустрій і ста-
тус суддів» від 02�06�2016 № 1402 у разі неможливості 
здійснення правосуддя судом з об’єктивних причин 

15 Рішення Рівненського міського суду Рівненської області від 10.03.2022. Справа № 569/3433/22. URL: opendatabot.ua/court/103629421-c09378

8ff413e444412115dfc6b094c3.
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під час воєнного або надзвичайного стану, у зв’язку зі 
стихійним лихом, військовими діями, заходами щодо 
боротьби з тероризмом або  іншими надзвичайними 
обставинами може бути змінено територіальну підсуд-
ність судових справ, що розглядаються в такому суді, 
за рішенням Вищої ради правосуддя, що ухвалюється 
за поданням Голови Верховного Суду, шляхом передан-
ня до суду, що найбільш територіально наближений 
до суду, який не може здійснювати правосуддя, або ін-
шого визначеного суду� У разі неможливості здійснення 
Вищою радою правосуддя такого повноваження воно 
здійснюється за розпорядженням Голови Верховного 
Суду� Відповідне рішення є також підставою для пере-
дання усіх справ, які перебували на розгляді суду, те-
риторіальна підсудність якого змінюється�

Разом з  тим у  єдиному реєстрі судових рішень 
є справи, які слухалися до початку періоду воєнного 
стану (до 24.02.2022), зареєстровані вже після введен-
ня воєнного стану� Так, за справою № 495/10035/21 
03�12�2021 заявниця звернулася до суду із зазначеною 
заявою про усиновлення дитини, в якій просила ухва-
лити рішення про усиновлення нею малолітньої дити-
ни — ОСОБА_3, визнати її усиновлювачем малолітньої 
дитини ОСОБА_3, внести зміни до  актового запису 
про народження малолітньої дитини ОСОБА_3� Суд 
вважає за необхідне задовольнити вимоги заявниці 
та дозволити їй усиновити ОСОБА_316�

Або, наприклад, за справою № 202/6475/21 заявник 
звернувся до суду із заявою, в якій просить оголоси-
ти його, ОСОБА_1, усиновлювачем дитини ОСОБА_2, 
ІНФОРМАЦІЯ_1, та внести зміни до актового запису 
про народження № 1050 від 30�09�2008, складеного 
Індустріальним відділом реєстрації актів цивільного 
стану Дніпропетровського міського управління юс-
тиції Дніпропетровської області, про народження 
дитини з видачею нового свідоцтва про народження, 
записавши його батьком дитини та змінивши прізвище 

дитини з ОСОБА_2 на ОСОБА_2, по батькові з ОСОБА_2 
на ОСОБА_217�

МІЖДЕРЖАВНЕ УСИНОВЛЕННЯ ДИТИНИ
13�03�2022 Міністерство соціальної політики Украї-

ни оприлюднило заяву щодо міждержавного усинов-
лення в умовах воєнного стану� Державний департа-
мент із задоволенням надає офіційний переклад18�

Через ризики для життя і здоров’я дітей внаслідок 
війни Росії проти України здійснюється евакуація дітей 
та сімей із дітьми у безпечні зони в межах України, а та-
кож за межі України — до інших держав, у тому числі 
держав — членів Європейського Союзу� Міждержавне 
усиновлення в період воєнного стану неможливе�

Міністр соціальної політики України Марина Ла-
зебна повідомляла, що станом на 19�03�2022 було ева-
куйовано 4894 дитини із 179 закладів інституційного 
догляду� З них у межах України переміщено 2522 дити-
ни, за кордон — 2372 дитини із 116 закладів� Що стосу-
ється евакуації за кордон, то діти із вразливих катего-
рій з України перебувають у 12 іноземних державах19� 
Станом на 04�05�2022 було евакуйовано 6564 дитини, 
з них 4090 за кордон20�

Політика Управління Верховного комісара ООН 
у справах біженців щодо усиновлення полягає в тому, 
що діти, евакуйовані до інших держав внаслідок над-
звичайної ситуації, у тому числі діти, яким на території 
інших держав надано статус біженця, не можуть бути 
усиновлені, оскільки більшість із них не є сиротами, 
або немає офіційних достовірних підтверджень цьому�

Такі діти потребують відповідного тимчасового до-
гляду для можливого возз’єднання з їх сім’ями у май-
бутньому, а не усиновлення�

Крім того, усиновлення не повинне здійснюватися, 
якщо:

— існує надія на успішний пошук і возз’єднання 
сімей у найкращих інтересах дитини, та

16 Рішення Білгород-Дністровського міськрайонного суду від 10.02.2022. Справа № 495/10035/21. URL: opendatabot.ua/court/103641403-421a69

9bb717fbb91c973856822156ed.
17 Рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 26.01.2022. Справа № 202/6475/21. URL: opendatabot.ua/court/103630521-fb

088bbd0ea8c1fce280789cffc0e305.
18 Ukraine — Ministry of Social Policy Statement on Intercountry Adoption. Travel.State.GovU.S. Department of state — Bureau of Consular Affairs. URL: 

travel.state.gov/content/travel/en/News/Intercountry-Adoption-News/ukraine---ministry-of-social-policy-statement-on-intercountry-ad.html.
19 Евакуйовано близько 5000 дітей з вразливих категорій, які виховуються у закладах інституційного догляду. Міністерство соціальної політики 

України. URL: kmu.gov.ua/news/evakujovano-blizko-5000-ditej-z-vrazlivih-kategorij-yaki-vihovuyutsya-u-zakladah-institucijnogo-doglyadu.
20 Прихисток для дітей за кордоном: як приймають наймолодших евакуйованих українців. URL: ukraine.segodnya.ua/ua/ukraine/ubezhishche-dlya-

detey-za-granicey-kak-prinimayut-samyh-menshih-evakuirovannyh-ukraincev-1622494.html
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21 Міждержавне усиновлення в умовах воєнного стану — роз’яснення Міністерства соціальної політики України. URL: www.msp.gov.ua/news/21550.

html.

— не пройшов розумний період часу (зазвичай 
не менше двох років), протягом якого були вжиті всі 
можливі кроки для пошуку батьків або  інших членів 
сім’ї, що залишилися в живих�

Країни походження таких дітей і країни їх тимча-
сового проживання повинні докласти всіх можливих 
зусиль для пошуку членів сім’ї таких дітей, перш ніж 
вони будуть визнані такими, що мають право на уси-
новлення�

Це передбачено національним законодавством 
України щодо міжнародного усиновлення�

Відповідно до законодавства України усиновлен-
ня дитини, яка є громадянином України, іноземцями 
або громадянами України, які проживають за її межа-
ми, потребує згоди Національної соціальної служби. 
Саме ця служба займається питаннями міжнародного 
усиновлення.

Наразі Національна соціальна сервісна служба 
не розглядає справи та не видає згоди/дозволи на уси-
новлення дітей іноземцями і громадянами України, які 
проживають за її межами.

Через активні бойові дії неможливо забезпечити 
якісну перевірку документів іноземних громадян, 
які виявили бажання усиновити дитину, забезпечити 
контакт потенційного усиновлювача з дитиною, вста-
новити думку дитини щодо усиновлення саме цією 
особою, отримати висновки і згоду зацікавлених осіб 
(батьків, установ, у яких проживали діти, органів опіки 
та піклування тощо)�

Без такої перевірки та попередньої роботи значним 
є ризик, що дитина може потрапити до рук шахраїв, 
осіб, які не забезпечують права та  інтереси дитини, 
або торговців людьми�

Коли ситуація дозволить відновити якісну пере-
вірку документів іноземців  — потенційних усинов-
лювачів та попередню роботу, необхідну для процесу 
міжнародного усиновлення, Уряд України невідкладно 
проінформує громадськість і компетентні органи іно-
земних держав про умови та особливості відновлення 
міжнародного усиновлення21�

Громадяни України, які проживають за  межами 
України, та  іноземці, які бажають усиновити дитину, 
яка проживає в Україні, повинні отримати згоду Націо-
нальної соціальної сервісної служби, що займається 
питанням міждержавного усиновлення�

Таким чином, підсумовуючи, робимо такі висновки:
— оскільки принципово важливим є забезпечення 

найвищих, найкращих інтересів дитини для забезпе-
чення стабільних і гармонійних умов її життя, то для 
забезпечення такої форми влаштування дітей-сиріт 
і дітей, позбавлених батьківського піклування, які мо-
жуть бути усиновлені, стає необхідною цифровізація 
процесу усиновлення дитини на стадії консультування 
та подання документів, яка зробить цей процес про-
стішим і швидшим;

— усиновлення дітей, які перебувають на терито-
рії України, буде здійснюватися лише в тих регіонах, де 
немає воєнних дій і працюють державні органи вла-
ди України й тільки щодо тих дітей, обставини життя 
батьків або інших родичів яких вдалося встановити;

— здійснення правосуддя щодо розгляду справ 
про усиновлення дітей у період воєнного стану може 
здійснюватися лише в  тих регіонах, де не  ведуться 
воєнні дії, працюють служби у справах дітей і суди, 
та  тільки стосовно дітей, обставини життя батьків 
чи інших родичів яких вдалося встановити�
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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ 
ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ЗАКОНОДАВСТВА  
ПРО СПАДКУВАННЯ І  СУЧАСНІ ВОЄННІ РЕАЛІЇ

Олег Печений,  
доцент кафедри цивільного права № 1  
Національного юридичного університету України  
імені Ярослава Мудрого, к� ю� н�, член НКР ВР

Еволюція сучасного права під впливом воєнних обставин, як в аспекті норматив-
них приписів, так і правозастовчої практики, не може бути проілюстрована без 
врахування змін, які зазнає приватне право, включаючи і спадкове право. Приват-
ноправові інститути і принципи утілюють по більшості ідеї добросовісності, 

довіри до  іншої сторони, засновують презумпцію добросовісності поведінки суб’єктів приватного права. 
Спадкове право виконує соціальні і  важливі для  суспільства функції, оскільки спадкодавець висловлює свою 
волю за життя, але завдяки нормам і принципам спадкового права воля спадкодавця (як пряма, при спадку-
ванні за заповітом, так і непряма, прихована, при спадкуванні за законом) діє і виконується далеко за межами 
життєвого циклу спадкодавця. І в цьому знаходить вираз охоронна функція спадкового права. Спадкове право 
з огляду на значущість і соціальні функції значною мірою зазнає впливу факторів, що зараз наявні у суспільстві, 
насамперед військової ситуації.
Військовий конфлікт, зумовлений російською агресією щодо України, здійснює вплив на суспільство, всі його 
регулятори, включаючи і правову сферу в цілому, і спадкування як соціально-правове явище. При цьому власне 
спадкові відносини охоплюють різноманітні за своєю природою відносини, включаючи й ті, які набувають 
правової форми речових або  зобов’язальних відносин1. Хоча варто зазначити, що  спадкові правовідносини 
не є тотожними речовим або зобов’язальним. Слід визначити окремі, найбільш важливі моменти механізму 
регулювання спадкових відносин, які зазнали змін і відповідного впливу під час війни.

ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ 
ВІДКРИТТЯ СПАДщИНИ
Місцем відкриття спадщини є останнє місце прожи-

вання спадкодавця, тобто застосовуються у сукупності 
ст� 29 та ст� 1221 Цивільного кодексу України2�

До 2014 року місцем проживання фізичної особи 
визначалися як житловий будинок, квартира, інше 
приміщення, придатне для проживання в ньому (гур-
тожиток, готель тощо), у  відповідному населеному 

пункті, в якому фізична особа проживає постійно, пе-
реважно або тимчасово, Законом України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
переведення садових і дачних будинків у жилі будинки 
та реєстрації в них місця проживання» від 02�09�2014 
№ 16733, який набув чинності з 27�09�2014, у ч� 1 ст� 29 
ЦК внесені зміни, за якими місцем проживання фізич-
ної особи визначено житло, в якому вона проживає 
постійно або тимчасово� Зміни внесено також у ст� 3 

1 Кухарєв О. Є. Спадкове право: підручник. К: Алерта, 2020. С. 10.
2 Далі за текстом — ЦК.
3 Далі за текстом — Закон № 1673.
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Закону України «Про свободу пересування та вільний 
вибір місця проживання в Україні»: місце проживання 
визначено як житло, розташоване на території адмі-
ністративно-територіальної одиниці, в якому особа 
проживає постійно або тимчасово� З реалізацією За-
кону України від 02�09�2014 р� № 1673 слід очікувати, 
що місце проживання, а отже, і місце відкриття спад-
щини, може пов’язуватись також із садовими і дачними 
будинками, що в установленому порядку переведені 
у жилі будинки�

Відповідно до  ч�  1 ст�  1221 ЦК місцем відкриття 
спадщини є останнє місце проживання спадкодавця�

При цьому наведена норма не дає визначення місця 
відкриття спадщини, а лише пов’язує його з останнім 
місцем проживання спадкодавця.

Якщо воно невідоме, то місцем відкриття спадщини 
є місце перебування нерухомого майна чи його части-
ни, а у випадку відсутності нерухомого майна — місце 
перебування основної частини рухомого майна� Місце 
відкриття спадщини має також важливе практичне зна-
чення, тому що воно впливає на порядок спадкування:

— нотаріус за  місцем відкриття спадщини вжи-
ває заходів по охороні спадкового майна (гл� 6 Закону 
України «Про нотаріат»);

— за місцем відкриття спадщини за поданими за-
явами встановлюється коло спадкоємців, що заклика-
ються до спадкування;

— спадкоємці подають за місцем відкриття спад-
щини заяви про прийняття спадщини;

— кредитори висувають претензії до спадкоємців;
— нотаріус за місцеві відкриття спадщини видає 

спадкоємцям свідоцтво про право на спадщину (ст� 66-
69 Закону «Про нотаріат», ст� 1296 ЦК)�

Визначення місця відкриття спадщини є необхід-
ним, оскільки саме за  місцем відкриття спадщини 
нотаріусу подаються заяви про прийняття спадщини 
або відмову від  її прийняття (ч� 1 ст� 1273 ЦК), заво-
диться спадкова справа, вживаються заходи з охорони 

спадкового майна (ст� 1283 ЦК), на підставі поданих 
заяв визначається коло спадкоємців, видається сві-
доцтво про право на спадщину, суд визнає спадщину 
відумерлою (ст� 1277 ЦК)� Саме місцем відкриття спад-
щини здебільшого визначається матеріальний закон, 
який підлягає застосуванню до спадкових правовід-
носин� Якщо спадкодавець, якому належало майно 
на  території України, мав останнє місце проживан-
ня на території іноземної держави, місце відкриття 
спадщини визначається на  підставі Закону України 
«Про міжнародне приватне право» (п�п� 1�12 п� 1 гл� 10 
розд� II Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріу-
сами України, затвердженого наказом Міністерства 
юстиції України від 22�02�2012 № 296/5)� У сучасних 
реаліях місце відкриття спадщини може також мати 
особливості, які території України задіяно воєнними 
обставинами — тимчасова окупація, бойові дії, бло-
кування та ін�4

Також у  зв’язку із  воєнними діями і  тимчасовою 
окупацією окремих районів постає питання щодо 
визначення місця прийняття спадщини� Відповідно 
до ст� 11-1 Закону України «Про забезпечення прав 
і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 
окупованій території України» від 15�04�2014 № 1207 
(із  змінами, внесеними Законом України №  2138 
від 15�03�2022) у разі, якщо останнім місцем прожи-
вання спадкодавця є тимчасово окупована територія 
(стосовно сучасної ситуації, зумовленої воєнними дія-
ми, — визначена Радою національної безпеки та обо-
рони України), місцем відкриття спадщини є місце по-
дання першої заяви, що свідчить про волевиявлення 
щодо спадкового майна, спадкоємців, виконавців 
заповіту, осіб, заінтересованих в охороні спадкового 
майна, або вимоги кредиторів�

Видається, що  принцип «місця подання першої 
заяви» має бути поширений на всю територію Укра-
їни, оскільки в  умовах функціонування Спадкового 
реєстру прив’язувати місце відкриття спадщини лише  

4 Наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 25.04.2022 № 75 «Про затвердження Переліку терито-

ріальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) 

станом на 30 травня 2022 року», із змінами і доповненнями. Цей наказ викликає складнощі у застосуванні до спадкових відносин із багатьох 

обставин. По-перше, юридична мета його застосування є іншою, він призначений для визначення саме цілей визначення статусу вимушеного 

переселенця та деяких інших обставин. По-друге, окремі території, які зазнали впливу різних аспектів воєнних дій, у цьому документі не розмежо-

вуються, але ж це має значення для визначення можливості здійснити спадкові права. Крім того, затверджений Перелік постійно зазнає змін, 

викладається у новій редакції, без вказівки стосовно початку і закінчення відповідного періоду (тимчасової окупації, оточення, блокування), які 

є триваючими і існують у динаміці — саме цей аспект має значення.
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до конкретної місцевості недоцільно� Тому конструкція 
«місця відкриття спадщини» потребуватиме якісно ін-
шого змістовного наповнення задля того, щоб внести 
зміни до ст� 1221 ЦК, визначивши місце відкриття спад-
щини як місце подання нотаріусу першої відповідної 
заяви щодо спадщини�

Щоправда, наразі Міністерством юстиції України 
опрацьовано проєкт Закону України «Про внесення 
змін до Цивільного кодексу України, Закону України 
«Про нотаріат» щодо окремих особливостей оформ-
лення спадщини та організації діяльності нотаріату 
в  період воєнного або  надзвичайного стану», яким 
пропонується виключити ч�  3 ст�  1221 з  ЦК� Замість 
цього положення пропонується доповнити Прикінцеві 
і перехідні положення ЦК п� 21, за яким:

«У період дії воєнного, надзвичайного стану, а також 
у випадках, якщо місцем відкриття спадщини є населе-
ний пункт, на території якого органи державної влади 
тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повно-
му обсязі свої повноваження, включений до переліку, 
затвердженого рішенням Кабінету Міністрів України, 
або тимчасово окупована територія, визначена у вста-
новленому законом порядку, заява про прийняття спад-
щини, про відмову від прийняття спадщини, заява про 
відмову від заповідального відказу, вимога кредитора 
спадкодавця до спадкоємців, заява про охорону спад-
кового майна, заява про згоду бути виконавцем запо-
віту після відкриття спадщини, інші заяви подаються 
нотаріусу незалежно від місця відкриття спадщини�

У разі якщо місцем відкриття спадщини є населе-
ний пункт, на території якого органи державної влади 
тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повно-
му обсязі свої повноваження, включений до переліку, 
затвердженого рішенням Кабінету Міністрів України, 
або тимчасово окупована територія, визначена у вста-
новленому законом порядку, вчинення нотаріальних 
та інших дій нотаріусом щодо спадщини здійснюється 
за місцем подання першої заяви�

Правила абзацу другого цього пункту застосову-
ються також до спадщини, яка відкрилася у період дії 
воєнного, надзвичайного стану на територіях, зазна-
чених у цьому пункті, до дати набуття такими терито-
ріями відповідного статусу у встановленому законом 
порядку»�

Як бачимо, пропонується дещо змінити підходи 
до визначення місця відкриття спадщини і диферен-
ціювати залежно від того, яка це територія�

ПРАКТИКА ВИЗНАЧЕННЯ ДОДАТКОВОГО 
СТРОКУ ДЛЯ ПОДАННЯ ЗАЯВИ 
ПРО ПРИЙНЯТТЯ СПАДщИНИ
У практиці застосування законодавства про спад-

кування істотною є  питома вага спорів, пов’язаних 
із визначенням судом додаткового строку, достатньо-
го для подання заяви про прийняття спадщини (ч� 3 
ст� 1272 ЦК)� Видається, що тут основною проблемою 
є оціночний характер норми про віднесення тих чи ін-
ших причин до поважних� Із цим пов’язані і коливання 
судової практики при кваліфікації тих чи  інших об-
ставин як поважних причин, і намагання Верховного 
Суду надати судам певні орієнтири для формування 
відповідного підходу, який має бути усталеним� В умо-
вах війни застосування цієї норми має носити «пом’як-
шувальний» по відношенню до спадкоємців, які про-
пустили цей строк, характер� Водночас ще до початку 
воєнних дій Верховний Суд сформулював висновки, 
які можуть мати значення і для сучасних реалій, у яких 
розвиваються спадкові правовідносини� Так, поваж-
ною причиною пропуску строку для подання заяви 
про прийняття спадщини визнано реєстрацію смерті 
спадкодавця як смерть невідомої особи� Верховний 
Суд досліджував питання визначення додаткового 
строку для подання заяви про прийняття спадщини 
і погодився з висновками судів першої та апеляційної 
інстанції, які обґрунтовано виходили з того, що пози-
вач з поважних причин у визначений законом шести-
місячний строк після смерті племінниці не звернула-
ся до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини, 
оскільки смерть спадкодавця була зареєстрована як 
смерть невідомої особи та у позивача були відсутні 
достовірні відомості про смерть племінниці, тому на-
явні правові підстави для  визначення додаткового 
строку для подання заяви про прийняття спадщини� 
Верховний Суд відхилив посилання в касаційній скарзі 
на те, що необхідність внесення відповідних відомо-
стей в актовий запис про смерть спадкодавця жодним 
чином не позбавляло позивача обов’язку звернутись  
до нотаріальної контори із відповідною заявою, оскіль-
ки на час смерті спадкодавця не було офіційних даних 
про смерть саме племінниці позивача (постанова КЦС 
ВС від 23�12�2021 у справі № 645/7452/19)� Ситуації ре-
єстрації смерті людини як невідомої особи або взагалі 
відсутність реєстрації смерті в умовах війни є пошире-
ним явищем, тому правову позицію Верховного Суду 
слід визнати своєчасною�



75липень-серпень 2022� №�7-8�(83)

Цивільні справи

Натомість, у  постанові Верховного Суду від 
11�11�2020 у справі № 750/262/20 зазначено, що не-
спілкування позивача зі спадкодавцем внаслідок не-
приязних відносини між ними, а також необізнаність 
спадкоємця про факт смерті батька не є об’єктивними 
та непереборними труднощами, з якими закон пов’я-
зує поважність причин пропуску строку для прийняття 
спадщини�

Саме по  собі незнання про смерть спадкодавця 
без установлення інших об`єктивних, непереборних, 
істотних труднощів на вчинення дій щодо прийняття 
спадщини не свідчить про поважність пропуску за-
значеного строку�

Таким чином, необізнаність про смерть спадкодав-
ця, у тому числі через віддаленість місця проживан-
ня позивача від місця проживання батька, та поваж-
ність причин його пропуску не є поважною причиною 
для  визначення додаткового строку для  прийняття 
спадщини5�

Аналогічний правовий висновок викладено в по-
становах Верховного Суду від  30�09�2020 у  справі 
№ 635/4551/18, від 27�05�2020 у справі № 336/1127/17, 
від 30�06�2020 у справі № 431/5782/17, від 03�03�2021 
у справі № 145/148/20, що свідчить про сталість судової 
практики у спірних правовідносинах�

В  іншій справі Верховний Суд вказав, що особли-
вий правовий режим на  тимчасово окупованій те-
риторії України та  необхідність встановлення факту 
смерті, отримання свідоцтва про смерть спадкодав-
ця на підконтрольній території України, є поважною 
причиною пропуску спадкоємцем шестимісячного 
строку для  прий няття спадщини (постанова КЦС ВС 
від 30�11�2021 у справі № 418/3478/19)� З огляду на схо-
жість правовідносин, цей висновок також може бути 
застосовано до сучасних реалій� Так само до низки по-
важних причин Верховний Суд відніс ситуацію, коли 
у  спадкоємця відсутнє свідоцтво про смерть спад-
кодавця (постанова КЦС ВС від  22�01�2020 у  справі 
№ 592/18695/18)� Так, задовольняючи позовні вимоги, 
апеляційний суд посилався на те, що у позивача було 
відсутнє свідоцтво про смерть батька, тому вказана об-
ставина стала перешкодою у своєчасному зверненні 
до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини� Скасо-

вуючи рішення суду першої інстанції та ухвалюючи нове 
рішення про задоволення позовних вимог, апеляційний 
суд із урахуванням вказаних норм матеріального права, 
правильно встановивши фактичні обставини справи, 
які мають суттєве значення для  її вирішення, дійшов 
обґрунтованого висновку, що позовні вимоги підля-
гають задоволенню, оскільки позивач довів наявність 
перешкод, які впливали на своєчасність подання заяви 
до нотаріальної контори щодо прийняття спадщини6�

У постанові від 26�06�2019 справі № 565/1145/17 
Верховний Суд зазначив, що поважними причинами 
пропуску строку визнаються, зокрема:

— тривала хвороба спадкоємців;
— велика відстань між місцем постійного прожи-

вання спадкоємців і місцезнаходженням спадкового 
майна;

— складні умови праці, які, зокрема, пов’язані 
з тривалими відрядженнями, у тому числі закордон-
ними;

— перебування спадкоємців на строковій службі 
у складі Збройних Сил України;

— необізнаність спадкоємців про наявність запо-
віту тощо�

Верховний Суд також ураховує і тривалість пропу-
щення строку для визначення поважності причини� 
Так, задовольняючи позов, суд вказав, що  пропуск 
строку є незначним, оскільки після повернення в Укра-
їну позивач невідкладно і  систематично вчиняв дії, 
направлені на захист свого права на отримання спад-
щини, а саме звертався до суду з метою визначення 
додаткового строку на прийняття спадщини7�

Як бачимо, Верховним Судом сформульовано пози-
ції, які в аспекті застосування ч� 3 ст� 1272 ЦК можуть 
бути використані і в сучасних реаліях� Водночас є під-
стави вважати, що перелік таких підстав і  їх особли-
вості, оцінка судовою практикою зазнаватимуть змін 
під впливом ситуації, що склалася�

НОВІТНІ РЕАЛІЇ СТРОКІВ У СПАДКОВИХ 
ПРАВОВІДНОСИНАХ
Особливості застосування строків зазнали онов-

лення не тільки у розрізі правозастосування, а й унас-
лідок змін у  нормативно-правових актах� Наразі  

5 Постанова КЦС ВС від 01.06.2022 у справі 148/1805/20. URL: reyestr.court.gov.ua/Review/104644590.
6 Постанова КЦС ВС від 22.01.2020 у справі № 592/18695/18. URL: reyestr.court.gov.ua/Review/87115244.
7 Постанова КЦС ВС від 28.03.2022 у справі №750/2158/21. URL: reyestr.court.gov.ua/Review/103930765.
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законодавцем змінено підходи до динаміки позовної 
давності та деяких інших строків і передбачено, що у 
період дії в  Україні воєнного, надзвичайного стану 
строки, визначені ст� 257-259, 362, 559, 681, 728, 786, 
1293 ЦК, продовжуються на строк його дії (п� 19 При-
кінцевих та Перехідних положень ЦК, у редакції Зако-
ну України від 15�03�2022 № 2120 «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України та інших законодав-
чих актів України щодо дії норм на період дії воєнного 
стану», який набув чинності 17�03�2022)�

Варто звернути увагу, що  продовжуються лише 
строки, перебіг яких не  сплив на  момент набуття 
чинності цим законом, тобто станом на17�03�2022� 
При цьому у  цитованій нормі перелічені як загаль-
ні і  спеціальні строки позовної давності, так і деякі 
інші строки, але строки прийняття спадщини та від-
мови від її прийняття не передбачені, тобто ці стро-
ки у  період дії воєнного стану не  продовжуються� 
Отже, у разі їх пропущення мали б застосовуватися 
загальні правила щодо наслідків спливу строків прий-
няття спадщини (ч�  2 та  3 ст�  1272 ЦК), що  створює 
для  спадкоємців додаткові складнощі� Але на  рівні 
підзаконних нормативно-правових актів — постано-
ви Кабінету Міністрів України8 це питання вирішено� 
Так, постановою КМУ від 28�02�2022 № 164 «Деякі пи-
тання нотаріату в умовах воєнного стану» (із змінами, 
внесеними згідно з постановами КМУ від 06�03�2022 
№ 209 та від 19�04�2022 № 480) передбачено, що на 
час воєнного стану перебіг строку для  прийняття 
спадщини або відмови від її прийняття зупиняється� 
Свідоцтво про право на спадщину видається спадко-
ємцям після закінчення строку для прийняття спад-
щини� Ця норма з’явилася відповідно до постанови 
КМУ від  06�03�2022 №  209 і  набрала чинності з  дня 
її опублікування (06�03�2022)� Такий підхід викликає 
багато питань насамперед з огляду на джерело його 
встановлення, оскільки навіть в  умовах воєнного 
стану питання про зупинення строків позовної дав-
ності та інших цивільно-правових строків вирішено 
на рівні закону (Закон України від 15�03�2022 № 2120-
IX «Про внесення змін до Податкового кодексу Украї-
ни та інших законодавчих актів України щодо дії норм 
на період дії воєнного стану»), тоді як щодо строків 
для  прийняття спадщини, які також є  різновидом 

цивільно-правових строків, це питання чомусь ви-
рішено підзаконним актом урядового рівня� З огляду 
на систему актів цивільного законодавства (ст� 4 ЦК) 
такий підхід є не бездоганним, оскільки хоча актами 
цивільного законодавства є  також постанови КМУ, 
але якщо постанова КМУ суперечить положенням ЦК 
або іншому закону, застосовуються відповідні поло-
ження цього Кодексу або іншого закону�

Щодо дії аналізованої норми у  часі, то  зважа-
ючи на  визначену дату набуття нею чинності, вона 
застосовується лише до  спадщини, яка відкрилася 
після  06�03�2022� Це також позбавляє спадкові пра-
вовідносини єдності правового впливу і  занурює 
спадщину, яка відкрилася у період з 24�02�2022 і до 
набуття постановою чинності, у небажану ситуацію 
невизначеності� Можливо, доцільно до таких відносин 
застосувати абз� 1 п� 5 Прикінцевих та Перехідних по-
ложень ЦК щодо її застосування також і до спадщини, 
яка відкрилася, але не була прийнята жодним зі спад-
коємців до набрання постановою чинності� Хоча аналіз 
судової практики, яка склалася вже наразі, свідчить, 
що суди вважають за необхідне зупиняти провадження 
у справі і стосовно спорів про спадщину, яка відкри-
лася до 24�02�2022�

Хоча практика застосування цієї постанови КМУ 
лише формується, вже є  підходи до  застосування 
її приписів у судовій практиці� Так, по одній із справ суд 
вказав, що якщо спадщина відкрилася до 24�02�2022 
і шестимісячний строк не сплив у цей день, спадко-
ємець може звернутися до нотаріуса із заявою про 
прийняття спадщини протягом періоду, на який у дер-
жаві введено воєнний стан, а також після його відміни, 
протягом строку, що залишався станом на 24�02�2022 
із встановлених шести місяців�

З  огляду на  приведені правові норми й на  те, 
що спадшина відкрилася, перебіг строку прийняття 
спадщини або відмови від її прийняття спливає щонай-
менше у грудні 2022 року� Тому з метою непорушення 
прав ймовірних спадкоємців померлої витребування 
інформації, яку просить у своєму клопотанні заявник, 
слід відтермінувати до грудня 20229�

Редакція вказаної постанови КМУ від  28�02�2022 
№ 164 про зупинення на час воєнного стану строку 
для прийняття спадщини або відмови від її прийняття 

8 Далі за текстом — КМУ, Кабмін.
9 Ухвала Димитровського міського суду Донецької області від 13.06.2022 у справі № 226/130/22. URL : reyestr.court.gov.ua/Review/104741085.
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виглядає суперечливою відносно положення, що сві-
доцтво про право на спадщину видається спадкоєм-
цям після закінчення строку для прийняття спадщи-
ни� Виходить, що на час воєнного стану зупиняється 
не тільки строк для прийняття спадщини, а й можли-
вість отримати свідоцтво про право на спадщину, яке 
видається після сливу строку для прийняття спадщи-
ни, перебіг якого, у свою чергу, зупинено� Вважаємо, 
що редакція цієї норми не тільки є невдалою, а й не уз-
годжується із ч� 1 ст� 1298 ЦК, за якою видача свідоцтва 
про право на спадщину пов’язується зі спливом шести 
місяців з  часу відкриття спадщини, а  не зі спливом 
строку для прийняття спадщини, як передбачено уря-
довою постановою�

Вважаємо, що в цій частині існує колізія між вка-
заною постановою КМУ від  28�02�2022 №  164 і  ч�  1 
ст�  1298 ЦК, яка має вирішуватися на  користь саме 
приписів ЦК�

ЗАСТОСУВАННЯ СТ. 1224 ЦК ДО ВИПАДКІВ, 
КОЛИ СПАДКОЄМЕЦЬ, ЯКОГО УСУВАЮТЬ, 
ПОМЕР ПІСЛЯ ВІДКРИТТЯ СПАДщИНИ
Перед Верховним Судом постало питання про за-

стосування ч� 1 ст� 1224 ЦК у площині застосування цієї 
правової норми щодо можливості усунення від права 
на спадкування особи, яка умисно позбавила життя 
спадкодавця та в подальшому, до спливу визначеного 
ч� 1 ст� 1270 ЦК шестимісячного строку для прийняття 
спадщини, сама померла�

Позов про усунення від права на спадкування Осо-
би 1, яка є спадкоємцем першої черги після померлої 
Особи 2, заявлено іншим спадкоємцем першої черги 
після померлої Особи 2 (Особою 3), який належним 
чином прийняв спадщину, а  відповідачем у  справі 
є спадкоємець першої черги після померлої Особи 1 
(Особа 4)�

Особа 3 просив суд усунути саме Особу 1 від права 
на спадкування за законом на спадкове майно, що за-
лишилося після смерті Особи 2�

На час відкриття спадщини після смерті Особи 2 
Особа 1 проживала постійно із спадкодавцем, тобто 
визнається такою, що прийняла спадщину�

Особа 1 померла через 11 днів після смерті Осо-
би 2�

Відомості про заповіти вказаних осіб відсутні�

Після смерті Особи 1 заяви про прийняття його 
спадщини у встановлений законом строк подали Осо-
ба 3 та Особа 4�

Особа 4 заяву про прийняття спадщини після Осо-
би 2 в порядку спадкової трансмісії не подавала�

Позов пред’явлено до суду після смерті Особи 1� 
При цьому позивач категорично заперечує, щоб май-
но, яке залишилося як спадщина після смерті спадко-
давця, увійшло до складу спадкового майна особи, яка 
позбавила спадкодавця життя�

При аналізі обставин справи у розрізі поставленого 
питання слід звернути увагу на юридичну конструкцію 
ст� 1224 ЦК�

Вказана стаття визначає правила про негідних або ж 
недостойних спадкоємців, тобто осіб, які за  певних 
умов позбавлються права на спадкування, тобто втра-
чають статус спадкоємців� Інакше кажучи, за положен-
нями коментованої статті негідні спадкоємці — взагалі 
не спадкоємці� У зв’язку з цим відсутність у цій статті 
терміна «негідні спадкоємці» розробники ЦК вважають 
невипадковою, оскільки той, хто вчинив протиправну 
поведінку за життя спадкодавця, взагалі не вважається 
спадкоємцем10�

Слід звернути увагу, що аналізована стаття перед-
бачає усунення від права на спадкування, тобто поз-
бавлення юридичної можливості бути спадкоємцем� 
Позбавлення права розглядається як цивільно-правова 
санкція, із віднесенням її до цивільно-правової відпові-
дальності відповідного виду� При цьому до позбавлення 
права на спадкування як виду і форми цивільно-право-
вої відповідальності застосовуються відповідні правила 
про відповідальність у цивільному праві�

Підхід розглядати застосування ст� 1224 ЦК крізь 
призму відповідальності у цивільному праві в цілому 
проглядається у практиці КЦС ВС� Так, Огляд судової 
практики КЦС ВС містить посилання на  постанову 
КЦС ВС від 01�02�2022, у якій зроблено висновок про 
застосування ч� 5 ст� 1224 ЦК, за яким у справах про 
усунення від права на спадкування відповідно до ч� 5 
ст� 1224 ЦК суд має встановити сукупність таких обста-
вин: ухилення особи від надання спадкодавцеві допо-
моги при можливості її надання; перебування спад-
кодавця в безпорадному стані; потреба спадкодавця  
в  допомозі саме цієї особи� Лише при одночасно-
му настанні наведених обставин та  їх доведеності  

10 Ромовська З. В. Українське цивільне право. Спадкове право: Підручник. К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. С. 37.
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в сукупності спадкоємець може бути усунений  
від  спадкування11 (постанова Верховного Суду 
від 01�02�2022 у справі № 759/18917/17 (провадження 
№ 61-12894св20)12)� Такий висновок ВС схожий на ви-
сновки про застосування цивільно-правової відпові-
дальності, зокрема про відшкодування шкоди�

Мотиви вчинення злочину для усунення від спад-
кування значення не мають і можуть бути не пов’язані 
із спадкуванням�

При цьому із ч� 1 ст� 1224 ЦК України не випливає, 
що спадкоємці повинні діяти виключно з метою за-
володіти спадщиною� Таке розуміння зумовило б не-
правильне й обмежене застосування цієї норми� Тому 
й особи, які вчинили вбивство спадкодавця чи спад-
коємця не  лише з  корисних мотивів, а  із ревнощів, 
помсти, з метою приховати інший злочин, з хуліган-
ських та інших мотивів, повинні усуватися від спадщи-
ни, оскільки вони своїми умисними діями об’єктивно 
сприяли тому, що  їх закликають до  спадщини чи  їх 
частка спадщини внаслідок таких дій, спрямованих 
проти інших спадкоємців, автоматично збільшується13�

Потребують аналізу питання щодо можливості 
усунення особи від спадкування вже після її смерті, 
особливо з огляду на  особистий характер усунення 
від права на спадкування та можливість вирішити пи-
тання про права фізичної особи після смерті останньої�

Суд апеляційної інстанції це питання не аналізував, 
при цьому постанова апеляційного суду від 14�09�2021 
містить тільки вказівку: встановивши, що Б-в В� В� умис-
но позбавив життя свою матір, що підтверджено поста-
новою про закриття кримінального провадження з не-
реабілітуючих підстав, колегія суддів дійшла висновку, 
що в силу закону Б-в В� В� не має права на спадкування 
після смерті Б-ї А� М� відповідно до положень ст� 1224 
ЦК України� Вважаємо, що  цей висновок необхідно 
уточнити, вказавши, що Б-ва В� В� слід визнати таким, 
що усунений від права на спадкування, оскільки усуну-

ти від права на спадкування можливо лише особу, яка 
є живою на момент такого усунення, тобто має повну 
цивільну правоздатність на цей момент�

Важливим є питання про правові наслідки усунення 
від права на спадкування у площині можливості за-
стосування спадкової трансмісії після смерті Б-ва В� В�

Оскільки Б-в В� В� визнається таким, що усунений 
від  права на  спадкування після своєї матері, то  він 
не може бути таким, що не встиг прийняти спадщину, 
що є обов’язковою умовою застосування конструкції 
спадкової трансмісії за  ст�  1276 ЦК� Тому до  спірної 
ситуації ст� 1276 ЦК України не застосовується�

Крім  того, висновок суду апеляційної інстанції, 
що оскільки діяння, зазначені у ч�1 ст� 1224 ЦК Укра-
їни  є  кримінально караними, то  вони повинні бути 
підтверджені обвинувальним вироком суду або по-
становою про закриття кримінального провадження 
з  нереабілітуючих підстав, які є  самостійною та  до-
статньою підставою для усунення від права на спад-
кування, є результатом помилкового тлумачення цієї 
норми матеріального права виходячи з наступного�

По-перше, виходячи з  буквального змісту ч�  1 
ст� 1224 ЦК у ній прямо не йдеться про необхідність 
підтвердження відповідних обставин обвинувальним 
вироком суду або  постановою про закриття кримі-
нального провадження з  нереабілітуючих підстав� 
У  цій статті йдеться лише про цивільно-правові на-
слідки відповідних діянь особи, яка позбавила життя 
спадкодавця або кого-небудь із можливих спадкоємців 
або ж вчинила замах на їхнє життя14�

По-друге, посилання на постанову суду або орга-
нів досудового слідства про закриття кримінального 
провадження з  нереабілітуючих підстав є  право-
застосовчим архаїзмом, оскільки Конституція Украї-
ни, Кримінальний кодекс України та  Кримінальний 
процесуальний кодекс України15 як профільний  
кодифікований нормативно-правовий акт взагалі  

11 Огляд судової практики Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду. Рішення, внесені до ЄДРСР, за січень – квітень 2022 року / 

упоряд. правове управління (IV) департаменту аналітичної та правової роботи апарату Верховного Суду / Відпов. за вип.: суддя КЦС ВС, cекретар 

Пленуму ВС, к.  ю. н, доцент Д. Д. Луспеник / Київ, 2022. С. 29.
12 ЄДРСР. URL : reyestr.court.gov.ua/Review/103056562/
13 Заїка Ю. О. Спадкове право в Україні: Становлення і розвиток: Монографія. К.: КНТ, 2007. С. 209.
14 Для цілей порівняльно-правового тлумачення зазначимо, що «в соответствии со ст. 727 Французского ГК не достойны наследовать и, в ка-

честве таковых, отстраняются от наследования: 1) тот, кто будет осужден за причинение смерти или за попытку причинить смерть покойному 

(наследодателю); 2) тот, кто предъявил против умершего уголовное обвинение, признанное клеветническим».
15 Далі за текстом — КПК.
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не  містять такої підстави закриття кримінального 
провадження, яка може бути кваліфікована як нереа-
білітуюча� Відповідно до ч� 2 ст� 17 КПК «ніхто не зобов’я-
заний доводити свою невинуватість у вчиненні кримі-
нального правопорушення і  має бути виправданим, 
якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість 
особи поза розумним сумнівом»� Згідно з п� 19 ч� 1 ст� 3 
КПК стороною кримінального провадження з боку об-
винувачення є  слідчий, керівник органу досудового 
розслідування, прокурор, а  також потерпілий, його 
представник та  законний представник у  випадках, 
установлених цим кодексом� Частиною 1 ст� 91 КПК ви-
значено обставини, які підлягають доказуванню у кри-
мінальному провадженні� До таких обставин віднесено, 

зокрема, ті, які «виключають кримінальну відповідаль-
ність або є підставою закриття кримінального прова-
дження», і ті, які «є підставою для звільнення від кри-
мінальної відповідальності або покарання» (абз� 4 п� 5 
Рішення КСУ від 26�02�2019 у справі за конституційним 
поданням 59 народних депутатів України щодо відпо-
відності Конституції України (конституційності) стат-
ті 368-2 Кримінального кодексу України)�

Виходячи з наведеного, на підставі ч� 1 ст� 1224 ЦК 
особу, яка умисно позбавила життя спадкодавця, але 
сама померла до спливу визначеного частиною пер-
шою статті 1270 ЦК шестимісячного строку для прий-
няття спадщини, слід визнати такою, що  усунена 
від права на спадкування, на підставі рішення суду�
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ТЕНДЕНЦІЇ РЕЄСТРАЦІЇ 
АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ 
В  РЕЖИМІ ВОЄННОГО СТАНУ

Юлія Крицина, адвокат

24  лютого  2022  року Російська Федерація вирішила змінити Всесвітню історію 
та внести криваві корективи в життя мирного, натхненого населення нашої дер-
жави — квітучої, прекрасної, несамовитої, колоритної та духовно багатої України.
Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введе-
но режим воєнного стану з 24 лютого 2022 року. Однак життя не зупинилося та в 
серцях кожного українця запалало ще більше бажання любити, дарувати життя 
та жити. Навіть за умов війни відділи державної реєстрації актів цивільного стану 
не зупинили своєї діяльності та працюють у штатному режимі, крім міст/районів, 
де такої можливості немає у зв’язку з веденням активних бойових дій.

Для  належного забезпечення доступу громадян 
до послуг у сфері державної реєстрації актів цивіль-
ного стану в  умовах воєнного стану Міністерством 
юстиції України прийнято наказ № 606/5 «Про внесен-
ня змін до Правил державної реєстрації актів цивіль-
ного стану в Україні»� Тому було внесено певні зміни 
до  Правил державної реєстрації актів цивільного 
стану в Україні�

Зокрема, главу  1 розділу ІІ доповнено новим 
пунктом  14, яким визначено, що  у разі введення 
воєнного стану в Україні або в окремих її місцевос-
тях відповідно до  Закону України «Про правовий 
режим воєнного стану» державна реєстрація актів 
цивільного стану проводиться будь-яким органом 
державної реєстрації актів цивільного стану за звер-
ненням заявника�

Таким чином, було запроваджено принцип ексте-
риторіальності. Це є вкрай важливим, враховуючи 
вимушене переміщення населення України у  більш 
безпечні регіони�

Пропоную розглянути, яких саме змін та доповнень 
набув процес державної реєстрації актів цивільного 
стану�

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ НАРОДЖЕННЯ
Зареєструвати народження дитини під час воєнно-

го стану можна у будь-якому працюючому відділі дер-
жавної реєстрації актів цивільного стану, незалежно 
від місця народження дитини, за зверненням заявника 
та пред’явленням паперового Медичного свідоцтва 
про народження за формою № 103/о�

Єдиний документ, необхідний для реєстрації на-
родження,  — паперове  медичне свідоцтво про на-
родження (форма № 103/о), форма якого затвердже-
на наказом Міністерства охорони здоров’я України1 
від 08�08�2006 № 545, що видається закладами охорони 
здоров’я незалежно від  підпорядкування та  форми 
власності, де приймаються пологи�

У випадку відсутності або відсутності можливості 
заповнення форми № 103/о, медпрацівнику на кож-
ний випадок народження живої дитини дозволено 
виписати довідку довільної форми у двох примірниках 
без проставлення печатки, один із яких передається 
матері, а другий — на зберігання до медзакладу� Ця 
довідка обов’язково повинна містити такі відомості 
щодо:

1) найменування надавача медичних послуг;

1 Далі за текстом — МОЗ.
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2) прізвища, власного імені та по батькові медич-
ного працівника;

3) прізвища, власного імені та по батькові жінки;
4) дати народження (число, місяць, рік) і стать но-

вонародженого;
5) назви населеного пункту, в якому видана довідка;
6) місця народження дитини (за  інформацією, 

що  надається жінкою, яка народила дитину, у разі 
коли місце видачі довідки не збігається з фактичним 
місцем народження);

7) підпис медичного працівника;
8) дати видачі довідки�
Довідка вважається документом, що підтверджує 

факт народження дитини, та  прирівнюється до  за-
повненого Медичного свідоцтва про народження 
(форма № 103/о)�

Відповідно до  наказу МОЗ від  04�03�2022 №  407 
«Про забезпечення реєстрації новонародженої дити-
ни в умовах воєнного стану», якщо пологи відбулися 
поза межами закладу охорони здоров‘я, таке свідо-
цтво може видати медичний працівник, який був при-
сутній під час пологів або  проводив перший огляд 
новонародженого�

Звертаю увагу, що батьки зобов’язані невідкладно, 
але не пізніше 1 місяця від дня народження дитини, 
зареєструвати народження дитини� Однак на час воєн-
ного стану строки надання адміністративних послуг 
зупиняються. 

На жаль, як повідомляє Міністерство цифрової 
трансформації, наразі комплексна адміністративна 
послуга єМалятко недоступна� 

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ СМЕРТІ
На  час дії воєнного стану державна реєстрація 

смерті проводиться в день звернення заявника будь-
яким органом державної реєстрації актів цивільного 
стану, незалежно від місця смерті чи проживання по-
мерлої особи�

Органами державної реєстрації актів цивільного 
стану, які проводять державну реєстрацію, є район-
ні, районні у містах, міські (міст обласного значення), 
міськрайонні, міжрайонні відділи державної реєстра-
ції актів цивільного стану міжрегіональних управлінь 
Міністерства юстиції України, виконавчі органи сіль-
ських, селищних, міських (крім  міст обласного зна-
чення) рад2�

Як і раніше, державна реєстрація смерті проводить-
ся за заявою родичів померлого, представників орга-
ну опіки та піклування, працівників житлово-експлу-
атаційних організацій, адміністрації закладу охорони 
здоров’я, де настала смерть, та інших осіб на підставі 
документа про смерть встановленої форми, видано-
го закладом охорони здоров’я або судово-медичною 
установою, що передбачено ч� 6 ст� 17 Закону України 
«Про державну реєстрацію актів цивільного стану»�

Окрім заяви, необхідно подати:
— документ встановленої форми про смерть, ви-

даний закладом охорони здоров’я або судово-медич-
ною установою:

— лікарське свідоцтво про смерть (форма 
№  106/о),  форма якого затверджена  наказом МОЗ 
від 08�08�2006 № 545, видається лікарем закладу охо-
рони здоров’я, що розташований у місті або селищі 
міського типу, населеному пункті сільської місцевості 
та у якому працює не менше двох лікарів;

— фельдшерська довідка про смерть (форма 
№ 106-1/о), форма згідно з наказом МОЗ від 08�08�2006 
№ 545, видається фельдшером закладу охорони здо-
ров’я, що  розташований у  сільському населеному 
пункті у  разі відсутності лікаря (хвороба, відпустка 
тощо);

— лікарське свідоцтво про перинатальну смерть 
видається закладами охорони здоров’я у разі смерті 
дитини у віці 0 — 6 діб та мертвонародження;

— рішення суду про встановлення факту смерті 
особи в певний час чи про оголошення її померлою;

— повідомлення державного архіву або органів 
Служби безпеки України у разі реєстрації смерті осіб, 
репресованих за рішенням несудових та судових ор-
ганів;

— повідомлення установи виконання покарань 
або слідчого ізолятора, надіслане разом із лікарським 
свідоцтвом про смерть;

— паспорт громадянина України (паспортний до-
кумент іноземця, особи без громадянства) суб’єкта 
звернення (у разі їх наявності)�

Відомості щодо дати та  місця смерті вносяться 
до актового запису про смерть відповідно до лікар-
ського свідоцтва про смерть� Особа, яка звернулася 
щодо державної реєстрації смерті, повинна пред’явити  

2 Далі за текстом — відділи ДРАЦС.
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паспорт або  паспортний документ� Слід зауважити, 
що відсутність зазначеного документа не є підставою 
для відмови в державній реєстрації смерті, але про це 
робиться відповідна відмітка в графі «Для відміток» 
актового запису про смерть, що передбачено абз� 2 
п� 7 гл� 5 розд� III Правил державної реєстрації актів 
цивільного стану в  Україні, затверджених наказом 
Міністерства юстиції України від 18�10�2000 № 52/53�

У випадку, якщо смерть настала на тимчасово оку-
пованій території або в районі активних бойових дій, 
де отримати медичне свідоцтво про смерть немож-
ливо, рекомендується скласти колективний акт про 
настання смерті, в  якому зазначити максимально 
відомі обставини:

— при можливості ідентифікації особи потерпі-
лого, вказати час і місце смерті, прізвище, ім’я та по 
батькові померлого чи  загиблого, факт бомбарду-
вання (обстрілу), перебування у сховищі, повідомити 
про ступінь споріднення або знайомства із померлим 
чи загиблим тощо;

— якщо особу потерпілого не було ідентифіковано 
та відсутні документи, додатково слід зазначити інші 
відомості: стать, приблизний вік, номер будинку, під’їз-
ду, квартири, де проживала особа, тощо для подальшої 
її ідентифікації, а також відомості про осіб, які склали 
акт, та їхні контактні відомості�

У разі потреби, залишити один примірник акта по-
ряд із тілом, а другий передати родичам померлого 
(загиблого), представникам органу опіки і піклування, 
працівникам житлово-експлуатаційних організацій, 
адміністрації закладу охорони здоров’я, моргу, до яко-
го може бути доставлено тіло, або іншим особам, що за 
законом мають право на подання заяви про державну 
реєстрацію смерті�

При неможливості отримання документа встанов-
леної форми про смерть, виданого закладом охорони 
здоров’я або судово-медичною установою, необхідно 
звернутися до суду (за місцезнаходженням заявника) 
з заявою про встановлення відповідного юридичного 
факту — факту смерті�

Для розгляду справи про встановлення факту смер-
ті у суді відділ державної реєстрації актів цивільного 
стану на прохання заявника складає письмову відмо-
ву у проведенні державної реєстрації смерті, у якій 
викладає причини неможливості проведення такої 
реєстрації� Разом із заявою про встановлення факту 

смерті та відмови у проведенні державної реєстрації 
смерті необхідно додати складений примірник колек-
тивного акта про настання смерті та/або інші докази, 
що  підтверджують факт настання смерті� Доказами 
у  справі можуть бути пояснення заявників, свідків, 
письмові докази (у т� ч� свідоцтва про поховання), ре-
чові докази, а саме фотографії, звуко- і відеозаписи, 
висновки експертів�

Така справа розглядається судом невідкладно з мо-
менту надходження відповідної заяви� За результатами 
розгляду заяви суд постановляє рішення про встанов-
лення факту смерті особи із зазначенням відомостей 
про дату та місце народження, про дату та місце смерті 
особи�

У разі направлення судом рішення про встановлен-
ня факту смерті особи на тимчасово окупованій тери-
торії України до відділу державної реєстрації актів ци-
вільного стану за місцем ухвалення рішення державна 
реєстрація смерті проводиться в день надходження 
копії такого рішення, без звернення будь-якої особи� 
Складений актовий запис про смерть включається 
до книги державної реєстрації смерті за поточний рік, 
якщо з часу настання смерті не минуло одного року, 
або до книги поновлених актових записів цивільного 
стану за поточний рік, якщо минуло більше року�

Якщо державна реєстрація смерті проводиться 
на підставі рішення суду про оголошення особи по-
мерлою або встановлення факту смерті особи на тим-
часово окупованій території України, надісланого 
судом, свідоцтво про смерть оформлюється та  ви-
дається заявнику під час його звернення до органу 
державної реєстрації актів цивільного стану (п� 15 гл� 5 
розд� III Правил № 52/5)�

Про особливості проведення такої державної ре-
єстрації смерті проставляється відповідна відмітка 
у графі «Для відміток» актового запису про смерть�

Після проведення запису орган реєстрації актів 
цивільного стану видає заявнику свідоцтво про смерть 
та довідку для одержання допомоги на поховання�

У разі настання смерті в дорозі (у поїзді, на судні, 
в літаку тощо) державна реєстрація смерті може бути 
проведена в найближчому органі державної реєстра-
ції актів цивільного стану�

При реєстрації смерті невпізнаних осіб до актового 
запису про смерть вносяться тільки ті відомості, які 
містяться в лікарському свідоцтві про смерть� Якщо 

3 Далі за текстом — Правила № 52/5.
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надалі померлий упізнаний, відомості про нього, яких 
бракувало, зазначаються згідно з вимогами чинного 
законодавства на підставі висновку відділу реєстрації 
актів цивільного стану, за  наявності протоколу впі-
знання трупа�

Про факт державної реєстрації смерті реєстра-
тор видає заявнику, який звернувся за реєстрацією 
смерті, свідоцтво про державну реєстрацію смерті 
встановлено зразка, який затверджено постановою 
Кабінету Міністрів України від 10�11�2010 № 1025 «Про 
затвердження зразків актових записів цивільного ста-
ну, описів та зразків бланків свідоцтв про державну 
реєстрацію актів цивільного стану»� Це свідоцтво фор-
мується на підставі актового запису цивільного стану, 
складеного в електронному вигляді та на паперовому 
носії, у повній відповідності до нього�

Також заявник отримує витяг з Державного реєстру 
актів цивільного стану громадян про смерть для отри-
мання допомоги на поховання�

Отримати повторно свідоцтво про смерть пізніше 
можуть близькі родичі померлого або інші особи, ви-
значені законодавством, у будь-якому відділі ДРАЦС, 
незалежно від місця проживання заявника та місця 
складання актового запису по всій території України, 
де є доступ до Державного реєстру актів цивільного 
стану громадян�

Якщо в актовому записі про смерть виявлені по-
милкові відомості або відсутність певних відомостей, 
за наявності достатніх підстав до актового запису, від-
повідним відділом ДРАЦС проводиться внесення змін� 
Заявником щодо внесення змін до актового запису про 
смерть може бути спадкоємець померлого�

Якщо родичі померлого мешкають в  регіоні, де 
відсутня можливість звернення до  відділів ДРАЦС 
(території, де державні органи не здійснюють повно-
важення через військові дії), вони можуть звернути-
ся через представника, повноваження якого мають 
ґрунтуватися на нотаріально посвідченій довіреності 
(відповідно до ст� 244 Цивільного кодексу України), 
або адвоката�

Повноваження адвоката на надання правової до-
помоги підтверджуються документально відповідно 
до ч� 1 ст� 26 Закону України «Про адвокатуру та ад-
вокатську діяльність»�

Після внесення певних змін до  актового запису 
про смерть заявнику повторно видається свідоцтво 
про смерть�

Згідно з п� 13 ст� 4 Декрету Кабінету Міністрів Украї-
ни від 21�01�1993 № 7-93 «Про державне мито» від спла-
ти державного мита звільняються громадяни за реє-
страцію смерті� Інших обов’язкових платежів у цьому 
випадку законом не передбачено�

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ
Цивільні громадяни, як і раніше, можуть одружи-

тися, просто подавши заяву до відділу державної реє-
страції актів цивільного стану на загальних підставах, 
що мали місце й у мирний час�

Новелою у  процедурі державної реєстрації 
шлюбу стала постанова Кабінету Міністрів України 
від 07�03�2022 № 213 «Деякі питання державної реє-
страції шлюбу в умовах воєнного стану», якою спро-
щено укладення шлюбів з військовослужбовцями�

Так, відповідно до  указу Президента України 
від  24�02�2022 №  64 «Про введення воєнного стану 
в Україні» установлено, що на період воєнного стану 
державна реєстрація шлюбу проводиться з урахуван-
ням таких особливостей:

1) державна реєстрація шлюбу, якщо один із наре-
чених є військовослужбовцем Збройних Сил, Служби 
безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної при-
кордонної служби, Управління державної охорони, 
Національної гвардії, іншого утвореного відповідно 
до законів України військового формування (далі — 
військовослужбовець), поліцейським, особою ря-
дового і начальницького складу служби цивільного 
захисту, Державного бюро розслідувань, Державної 
кримінально-виконавчої служби, особою начальниць-
кого складу Національного антикорупційного бюро, 
Бюро економічної безпеки або працівником закладу 
охорони здоров’я, може проводитися відділами дер-
жавної реєстрації актів цивільного стану без особистої 
присутності такого нареченого (нареченої).

У такому випадку заява військовослужбовця, полі-
цейського, особи рядового і начальницького складу 
служби цивільного захисту, Державного бюро роз-
слідувань, Державної кримінально-виконавчої служ-
би, особи начальницького складу Національного 
антикорупційного бюро, Бюро економічної безпеки 
або працівника закладу охорони здоров’я про дер-
жавну реєстрацію шлюбу, що  одночасно є  підтвер-
дженням факту надання ним згоди на  шлюб, пода-
ється безпосередньому командиру (керівнику), яким 
засвідчується справжність підпису на відповідній заяві  
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та  забезпечується її  передача до  відділу державної 
реєстрації актів цивільного стану, до якого подано осо-
бисто нареченим (нареченою) заяву про державну 
реєстрацію шлюбу�

Заява військовослужбовця, поліцейського, особи 
рядового і начальницького складу служби цивільного 
захисту, Державного бюро розслідувань, Державної 
кримінально-виконавчої служби, особи начальниць-
кого складу Національного антикорупційного бюро, 
Бюро економічної безпеки або  працівника закладу 
охорони здоров’я про державну реєстрацію шлюбу 
має містити відомості про нього та про особу, з якою 
він бажає зареєструвати шлюб: прізвище, власне ім’я 
та по батькові (за наявності), дату народження, гро-
мадянство� У разі обрання прізвища нареченого (на-
реченої) або приєднання до свого прізвища прізвища 
нареченого (нареченої) — також відомості про обране 
прізвище;

2) факт реєстрації шлюбу, якщо один із наречених 
є військовослужбовцем, поліцейським, особою рядового 
і начальницького складу служби цивільного захисту, 
Державного бюро розслідувань, Державної кримі-
нально-виконавчої служби або особою начальниць-
кого складу Національного антикорупційного бюро 
чи  Бюро економічної безпеки, також може засвід-
чуватися актом про укладення шлюбу (далі — акт), 
який складається безпосереднім командиром (керів-
ником) військовослужбовця, поліцейського, особи ря-
дового і начальницького складу служби цивільного 
захисту, Державного бюро розслідувань, Державної 
кримінально-виконавчої служби або особи началь-
ницького складу Національного антикорупційного 
бюро чи Бюро економічної безпеки, та скріплюється 
гербовою печаткою відповідного органу (військового 
формування).

Акт може складатися без особистої присутності 
одного чи обох наречених з використанням доступних 
засобів відеозв’язку з тим із наречених, хто відсутній, 
або з обома відсутніми нареченими�

Акт має містити відомості про дату та місце його 
складення, прізвище, власне ім’я та по батькові (за на-
явності), дату народження обох наречених, їх гро-
мадянство, а у разі обрання прізвища одного із них 
або приєднання до свого прізвища прізвища іншого — 
також відомості про обране прізвище�

Акт надсилається командиром (керівником), яким 
його було складено, до будь-якого відділу державної 

реєстрації актів цивільного стану для складення акто-
вого запису про шлюб у паперовій формі та внесення 
відомостей до Державного реєстру актів цивільного 
стану громадян (далі — Реєстр);

3) факт реєстрації шлюбу також може засвідчу-
ватися актом, який складається керівником закладу 
охорони здоров’я, в якому перебувають або працюють 
один чи обоє наречених, та скріплюється печаткою 
(за наявності) цього закладу.

Акт може складатися в присутності обох чи одно-
го з наречених з використанням доступних засобів 
відеозв’язку з тим із них, хто відсутній, за участю двох 
свідків�

Акт має містити відомості про дату та місце його 
складення, прізвище, власне ім’я та по батькові (за на-
явності), дату народження обох наречених, їх гро-
мадянство, а у разі обрання прізвища одного із них 
або приєднання до свого прізвища прізвища іншого — 
відомості про обране прізвище, а також відомості про 
прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), дату 
народження двох свідків із проставленням останніми 
власних підписів�

Акт надсилається керівником закладу охорони здо-
ров’я, яким було його складено, до будь-якого відділу 
державної реєстрації актів цивільного стану для скла-
дення актового запису про шлюб у паперовій формі 
та внесення відомостей до Реєстру;

4) заява військовослужбовця, поліцейського, особи 
рядового і начальницького складу служби цивільного 
захисту, Державного бюро розслідувань, Державної 
кримінально-виконавчої служби, особи начальниць-
кого складу Національного антикорупційного бюро, 
Бюро економічної безпеки або  працівника закладу 
охорони здоров’я про державну реєстрацію шлюбу, 
подана відповідно до пп� 1 цього пункту, може надси-
латися як безпосередньо до відділу державної реє-
страції актів цивільного стану, до якого подано заяву 
про державну реєстрацію шлюбу нареченим (наре-
ченою), так і до іншого відділу державної реєстрації 
актів цивільного стану чи  територіального органу 
Міністерства юстиції, які провадять діяльність під час 
воєнного стану�

Акт, складений відповідно до підпунктів 2 та 3 цього 
пункту, може надсилатися безпосередньо до відділу 
державної реєстрації актів цивільного стану або до 
територіального органу Міністерства юстиції, які про-
вадять діяльність під час воєнного стану�
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Відділи державної реєстрації актів цивільного 
стану чи територіальні органи Міністерства юстиції, 
до яких надсилаються заяви про державну реєстра-
цію шлюбу чи акти, забезпечують пересилання таких 
документів до відповідних відділів державної реєстра-
ції актів цивільного стану за допомогою електронних 
засобів телекомунікації� Оригінали заяв про державну 
реєстрацію шлюбу чи актів невідкладно передаються 
до відповідних відділів державної реєстрації актів ци-
вільного стану;

5) вимоги законодавства щодо проведення відді-
лами державної реєстрації актів цивільного стану 
під час державної реєстрації актів цивільного стану 
перевірок відомостей Реєстру про акти цивільного 
стану не застосовуються у разі відсутності доступу 
до Реєстру.

Актовий запис про шлюб складається відділом 
державної реєстрації актів цивільного стану в день 
отримання заяви про державну реєстрацію шлюбу 
від  військовослужбовця, поліцейського, особи ря-
дового і начальницького складу служби цивільного 
захисту, Державного бюро розслідувань, Державної 
кримінально-виконавчої служби, особи начальниць-
кого складу Національного антикорупційного бюро, 
Бюро економічної безпеки або  працівника закладу 

охорони здоров’я чи акта, зокрема у разі їх отримання 
за допомогою електронних засобів телекомунікації 
відповідно до п�п� 4 цього пункту�

На підставі складеного актового запису про шлюб 
подружжю або одному з них у день звернення до від-
ділу державної реєстрації актів цивільного стану, яким 
зареєстровано шлюб, видається відповідне свідоцтво� 
Якщо звернення до відділу державної реєстрації актів 
цивільного стану, яким зареєстровано шлюб, немож-
ливе, відповідне свідоцтво видається в іншому відді-
лі державної реєстрації актів цивільного стану у разі 
внесення відомостей про такий шлюб до Реєстру та за 
наявності доступу до нього�

Відомості, відсутні в актовому записі про шлюб, мо-
жуть бути внесені до нього після припинення чи скасу-
вання воєнного стану у визначеному законодавством 
порядку�

Також ця постанова передбачає, що акти, які скла-
дені з 24 лютого 2022 р� до набрання чинності цією 
постановою та не містять усі передбачені цією поста-
новою відомості (крім прізвища, власного імені та по 
батькові (за наявності), дати народження обох наре-
чених), вважаються дійсними для проведення держав-
ної реєстрації шлюбу у визначеному цією постановою 
порядку�

Державну реєстрацію актів цивільного стану громадян України, які проживають або тимчасово 
перебувають за кордоном, проводять дипломатичні представництва та консульські установи України.

В умовах війни працівники відділів державної реє-
страції актів цивільного стану продовжують виконувати 
свої обов’язки та доводять, що надання сучасних і якіс-
них послуг для громадян — пріоритет їхньої діяльності�

Війна безжально внесла свої корективи в  життя 
та плани майже всього населення України� Когось вона 
змусила змінити свій звичний уклад життя� Але укра-
їнці продовжують мріяти, сподіватися, будувати плани 
на щасливе майбутнє, відроджувати зруйновані надії� 
Щасливі пари, які ще на початку року планували весіл-

ля або чекали на поповнення в родині, одружуються 
та народжують�

Але, на  превеликий жаль, багатьох українців 
не оминула тяжка доля ховати безневинно загиблих 
внаслідок воєнних дій людей�

Органи державної реєстрації актів цивільного ста-
ну виконують у  ці важкі та  руйнівні часи для  нашої 
України та для кожного українця дуже важливу функ-
цію — формують та зберігають історію роду україн-
ського народу�
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ПРИНЦИПИ ПРИДБАННЯ 
НЕРУХОМОСТІ ГРОМАДЯНАМИ 
УКРАЇНИ У  РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА

Ірина Василик,  
адвокат, проректор Вищої школи адвокатури,  
керівник Центру досліджень адвокатури і права НААУ,  
доцент, к� і� н�

Питання придбання нерухомості завжди стоїть гостро, а особливо після початку 
повномасштабного вторгнення Росії в Україну і початку війни. Іноземці, в тому 
числі й українці, можуть придбати нерухомість у Республіці Польща.

Набуття права власності іноземцями на  нерухо-
мість у Республіці Польща виникає в результаті будь- 
якої юридичної дії — укладення договору купівлі-про-
дажу, дарування, договору довічного утримання, 
отримання спадку�

Принципи набуття нерухомого майна у Польщі ре-
гулює в основному закон «Про придбання іноземцями 
нерухомості» від 1920 року�

Згідно  з цим законом іноземцем вважається фізич-
на особа, яка не має польського громадянства; юри-
дична особа, що має юридичну адресу за кордоном; 
товариство, яке не є юридичною особою, має головний 
офіс за кордоном, утворене згідно з законодавством 
інших держав; юридична особа і господарське товари-
ство, яке не є юридичною особою і має головний офіс 
на території Республіки Польща, контролюється (біль-
ше 50 % голосів на загальних зборах, або домінуюча 
позиція) безпосередньо, або посередньо фізичними 
або юридичними особами�

ПРИДБАННЯ КВАРТИРИ У ПОЛЬщІ. 
ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП
До основного переліку документів для переоформ-

лення квартири необхідні такі документи:
— виписка з іпотечної книги;
— документи, що підтверджують право власності 

на нерухомість;

— підтвердження відсутності зареєстрованих 
за цією адресою мешканців;

— виписка з реєстру земельних ділянок�
Проте у кожному конкретному випадку може ви-

никнути потреба у наявності додаткових документів�

УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ 
НЕРУХОМОСТІ У ПОЛЬщІ
Договір між сторонами (покупцем та продавцем) 

може бути підписано у формі цивільно-правового до-
говору (umowa cywilnoprawna) чи за посередництвом 
нотаріуса�

Підписання договору може відбутися одразу 
чи проходити в два етапи:

1� Попередній договір купівлі-продажу, а потім ос-
новний договір купівлі-продажу�

В угоді повинно бути виписано порядок розрахун-
ків між сторонами та вартість нотаріальних послуг від-
повідно до ставок, що вказуються у розпорядженнях 
Міністра юстиції� Згідно із законодавством, у випадку, 
якщо сторона взагалі не знає польської мови, може 
бути необхідною присутність присяжного перекла-
дача�

2� За  наявності готівки (у  т� ч� наявності коштів 
на банківській картці, з якої можна зробити оплату) 
може бути відразу підписаний договір купівлі-про-
дажу� Крім того, договір купівлі-продажу може бути 



87липень-серпень 2022� №�7-8�(83)

Міграційне законодавство

підписаний і за наявності підтвердження з банку щодо 
надання кредиту�

ЧИ ПОТРІБЕН ДОЗВІЛ НА ПРИДБАННЯ 
НЕРУХОМОСТІ У ПОЛЬщІ?
Існує окрема процедура купівлі нерухомості іно-

земцем без дозволу Міністра внутрішніх справ та про-
цедура, яка вимагає такого дозволу�

Дозвіл не потрібен у випадку, якщо іноземець:
— планує придбати квартиру у багатоквартирному 

будинку чи гараж� Придбати нерухомість можна пере-
буваючи у Польщі на законних підставах (віза, дозвіл 
на  перебування чи  постійне проживання, або  доз-
віл на перебування довгострокового резидента ЄС), 
або перебуваючи за межами Польщі;

— проживає у Польщі не менше 5 років від дати 
отримання дозволу на постійне проживання, або до-
зволу на перебування довготермінового резидента ЄС;

— перебуває у  шлюбі з  громадянином Польщі 
і проживає, щонайменше, 2 роки в Польщі (від дати 
надання дозволу на  постійне проживання, або  до-
зволу на перебування довготермінового резидента 
ЄС), а придбана нерухомість буде спільною власністю 
подружжя;

— є  громадянином або  підприємцем країн  — 
сторін договору про Європейську економічну зону 
чи країн Швейцарської Конфедерації�

Дозвіл потрібен у випадку:
— якщо іноземець хоче купити у Польщі земель-

ну ділянку з будинком або квартиру в прикордонній 
зоні незалежно від його правового статусу у Польщі� 
В такому разі він повинен отримати дозвіл Міністра 
внутрішніх справ на придбання нерухомості�

Такий дозвіл видається Міністром шляхом адмі-
ністративного рішення, згідно із заявою іноземця, 
у випадку, якщо придбання нерухомості не створює 
загрози обороноздатності, безпеці держави або гро-
мадському порядку, a також не суперечить соціальній 
політиці та охороні здоров’я�

Обставини, що  підтверджують зв’язки іноземця 
з Республікою Польща:

1) польська національність чи польське походження;
2) шлюбний зв’язок з громадянином Польщі;
3) дозвіл на: тимчасове проживання за винятком 

осіб, що отримали карту перебування як жертви тор-

гівлі людьми та як особи, присутність яких була не-
обхідна в органах публічної влади Польщі; постійне 
перебування в Польщі; перебування довготермінового 
резидента ЄС;

4) членство в органі правління господарського то-
вариства чи юридичної особи;

5) виконання на території Польщі господарської 
чи  сільськогосподарської діяльності відповідно 
до польського законодавства�

Щоб отримати дозвіл на  купівлю нерухомості 
у Республіці Польща, необхідні:

1) заява;
2) довідка про оплату державного збору у розмірі 

1570 польських злотих;
3) супровідні документи:
— ксерокопія документа, що засвідчує особу по-

купця;
— актуальна правова документація нерухомості;
— заява продавця про готовність продати неру-

хомість та попередній договір, якщо такий був укла-
дений;

— підтвердження наявності фінансових засобів 
на придбання нерухомості або довідка з банку про 
кредитоспроможність;

— довідка Закладу соціального страхування (ZUS) 
і податкового управління про відсутність заборговано-
сті з обов’язкових внесків (Свідоцтво про виконання 
податкових зобов’язань перед Державним казначей-
ством);

— дані і правові підстави для придбання нерухо-
мості, розташованої на території Польщі, якщо вона 
вже належить іноземцеві�

Процедура видачі дозволів, у більшості випадків, 
триває від 2 до 4 місяців� Дозвіл дійсний протягом двох 
років з дати видачі і  дає змогу придбати зазначену 
нерухомість на загальних підставах�

Отже, алгоритм дій при купівлі нерухомості 
у Польщі такий:

1� Вибір об’єкта нерухомості�
2� Укладання попереднього договору купівлі-про-

дажу�
3� Отримання дозволу на придбання (якщо потріб-

но) від МВС Польщі�
4� Складання договору купівлі-продажу і реєстра-

ція угоди�
5� Страхування придбаного об’єкта нерухомості�
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ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ 
ОРГАНІЗАЦІЇ СІМЕЙНОЇ (ДОМАШНЬОЇ) 
ФОРМИ НАВЧАННЯ

Ольга Семенюк,  
адвокат, членкиня Ради Комітету з сімейного права НААУ

Чим ближче 1 вересня, тим більше батьки починають замислюватися над формою 
навчання дитини. Популярності набирає сімейна (домашня) форма навчання, яка 
має забезпечити навчання дитини в безпечних умовах та без прив’язки до гаджетів 
та онлайн-уроків. Водночас у батьків виникає ряд правових питань: як правильно 
оформити таку форму навчання, які документи потрібно надати школі, яким чи-
ном школа буде контролювати успіхи дитини, як школа буде допомагати дитині 
засвоїти шкільну програму та інші. Тож розглянемо наявне законодавство щодо 
організації сімейної форми навчання.

Все починається з оформлення документів, які доз-
воляють дитині навчатися на обраній формі навчання�

Відповідно до Положення про індивідуальну форму 
здобуття повної загальної середньої освіти, затвер-
дженого наказом Міністерства освіти і науки України 
від  12�01�2016 №  81, зарахування до  закладу освіти 
на індивідуальну форму здобуття освіти проводиться 
зазвичай до початку навчального року�

Переведення здобувачів освіти на  індивідуальну 
форму здобуття освіти може відбуватися протягом на-
вчального року, але не пізніше ніж за 3 місяці до про
ведення річного оцінювання результатів навчання 
здобувачів чи державної підсумкової атестації�

Також потрібно відмітити, що обрати сімейну форму 
навчання можуть, як учні, які вже навчаються в певній 
школі, так і ті учні, які зараховуються до навчального 
закладу�

Зарахування до закладу освіти здійснюється відпо-
відно до Порядку зарахування, відрахування та пере-
ведення учнів до державних та комунальних закладів 
освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, 
затвердженого наказом Міністерства освіта і  науки 
України від 16�04�2018 № 367�

Учень зараховується на підставі наказу керівника 
закладу освіти, що видається на підставі заяви про за-
рахування до закладу освіти одного з батьків дитини 
(чи повнолітньої особи, яка має намір здобувати освіту), 
поданої особисто (з пред’явленням документа, що по-
свідчує особу заявника) за зразком, до якої додаються:

1) копія свідоцтва про народження дитини або до-
кумента, що посвідчує особу здобувача освіти (під час 
подання копії пред’являється оригінал відповідного 
документа);

2) оригінал або копія медичної довідки за формою 
первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка 
учня загальноосвітнього навчального закладу про ре-
зультати обов’язкового медичного профілактичного 
огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони 
здоров’я України від 16�08�2010 № 682;

3) оригінал або копія відповідного документа про 
освіту (за наявності)�

При цьому саме в заяві про зарахування до закладу 
освіти батьки вказують обрану форму навчання� Так 
само для учнів, які вже навчаються, потрібно подати 
заяву на переведення на сімейну форму навчання�

1 Далі за текстом — Положення.
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Зарахування осіб до закладу освіти для здобуття 
освіти за індивідуальною формою може здійснюватися 
незалежно від наявності вільних місць у класі�

Зарахування (переведення) на індивідуальну форму 
здобуття освіти здійснюється зазвичай на навчальний рік�

Крім того, заклад загальної середньої освіти за те-
риторією обслуговування не може відмовити в за
рахуванні особи на сімейну (домашню) форму здо
буття освіти (територія обслуговування визначається 
відповідно до  Порядку зарахування, відрахування 
та переведення учнів до державних та комунальних 
закладів освіти для здобуття повної загальної серед-
ньої освіти, затвердженого наказом Міністерства осві-
ти і науки України від 16�04�2018 № 367�

Облік здобувачів освіти за  індивідуальною фор-
мою здійснюється відповідно до  Порядку ведення 
обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 13�09�2017 № 684�

Структурним підрозділом до реєстру вносяться такі 
персональні дані дитини шкільного віку: прізвище, ім’я 
та по батькові (за наявності), дата народження, місце 
проживання чи перебування, місце навчання (заклад 
освіти), форма навчання та  належність до  категорії 
осіб з особливими освітніми потребами (далі — дані)�

Дані дитини шкільного віку видаляються з реєстру 
у разі:

— досягнення нею повноліття;
— здобуття нею повної загальної середньої освіти;
— наявності письмово підтвердженої інформації 

про взяття її на облік (включення до реєстру) на тери-
торії іншої адміністративно-територіальної одиниці;

— її вибуття на постійне місце проживання за межі 
України (з припиненням здобуття загальної середньої 
освіти в Україні)�

Також відповідно до Положення особливе місце під 
час сімейної форми навчання посідає керівник закла-
ду освіти, в якому організовано індивідуальну форму 
здобуття освіти�

Безпосередньо керівник забезпечує реаліза
цію індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів 
освіти шляхом:

— розроблення індивідуальних навчальних планів 
та індивідуальних програм розвитку (у разі потреби);

— організації та проведення консультацій (у разі 
потреби) та оцінювання результатів навчання здобу-
вачів освіти (далі — оцінювання);

— надання доступу здобувачам освіти до  безо-
платного користування підручниками, навчальними 
посібниками та іншою літературою бібліотечного фон-
ду, навчальною, науковою, виробничою, культурною, 
спортивною інфраструктурою закладу освіти тощо�

Керівник закладу освіти здійснює контроль за ви-
конанням педагогічними працівниками та здобувача-
ми освіти індивідуальних навчальних планів, індивіду-
альних програм розвитку�

Керівник закладу освіти ознайомлює здобувачів 
освіти, їх батьків, інших законних представників (од-
ного з них) із порядком організації відповідної інди-
відуальної форми здобуття освіти (у тому числі з по-
рядком і періодичністю оцінювання), визначеним цим 
Положенням та іншими актами законодавства у сфері 
загальної середньої освіти�

Отже, у  випадку, якщо керівник не  виконує свої 
обов’язки, то  батьки можуть звертатися повторно, 
з посиланням на діюче законодавство, або звертатися 
до Департаменту освіти з відповідною скаргою на дії 
керівника�

У випадку, коли батьки обирають рішення навчати 
дитину не самостійно, а з залученням сторонніх осіб, 
то вони мають на це право� Так, відповідно до Поло-
ження батьки, інші законні представники здобувачів 
освіти можуть на договірних засадах залучати до ор-
ганізації здобуття освіти за  сімейною (домашньою) 
формою інших суб’єктів освітньої діяльності, у тому 
числі суб’єктів, які забезпечують здобуття неформаль-
ної освіти�

Питання індивідуальної освітньої траєкторії учня 
реалізується на підставі індивідуальної програми роз-
витку, індивідуального навчального плану, що розро-
бляється педагогічними працівниками у взаємодії з уч-
нем та/або його батьками, схвалюється педагогічною 
радою закладу освіти, затверджується його керівни-
ком та підписується батьками� Це передбачено п� 2 
ст� 14 Закону України «Про повну загальну середню 
освіту»�

Індивідуальний навчальний план учня має забез-
печувати виконання ним освітньої програми закладу 
освіти та передбачати його участь у контрольних за-
ходах, а також у разі необхідності враховує особливі 
освітні потреби учня, визначені за результатами комп-
лексної психолого-педагогічної оцінки його розвитку�

Індивідуальний навчальний план може визначати 
відмінні від визначених освітньою програмою закладу 
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освіти послідовність, форму і темп засвоєння учнем 
освітніх компонентів�

У  разі здобуття освіти за  екстернатною формою 
та формою педагогічного патронажу індивідуальний 
навчальний план складається в обов’язковому поряд-
ку, а у разі здобуття освіти за сімейною (домашньою) 
формою — за бажанням учня та/або його батьків.

Відмову в  задоволенні реалізації індивідуальної 
освітньої траєкторії в закладі освіти та розробленні 
індивідуального навчального плану може бути оскар-
жено до керівника та/або засновника закладу освіти 
або уповноваженого ним органу відповідно до вимог 
Закону України «Про звернення громадян»�

Контроль за якістю отриманих знань відбува
ється за допомогою оцінювання.

Здобувачі освіти за сімейною (домашньою) формою 
проходять підсумкове (семестрове та річне, що здійсню-
ється за результатами семестрового) оцінювання, а також 
атестацію, що передбачено відповідним Положенням�

Для здобувачів освіти за індивідуальною формою 
оцінювання може відбуватися разом з іншими здобу-
вачами освіти відповідного класу за розкладом, визна-
ченим закладом освіти, або окремо від них�

Заклади освіти забезпечують ознайомлення здобу-
вачів освіти з переліком питань, за якими здійснюється 
оцінювання�

Засоби оцінювання визначає педагогічний праців-
ник з урахуванням змісту індивідуального навчально-
го плану (за його наявності)�

Завдання для  оцінювання складає заклад освіти 
з урахуванням очікуваних результатів навчання (від-

повідно до освітньої програми та навчальних програм 
з окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів), 
а  також особливостей засвоєння освітньої програ-
ми, визначених індивідуальним навчальним планом 
(за його наявності)�

Навчальний час для  проведення формувально-
го оцінювання визначає заклад освіти відповідно 
до п�п� 1 п� 2 розд� V цього Положення, але не більше 
ніж 4 навчальні дні упродовж навчального року 
(з урахуванням вимог до організації освітнього про-
цесу відповідно до  державних санітарних правил 
і норм)�

Результати оцінювання фіксуються в  окремому 
журналі або у класному журналі, що містить розділ/
додаток для обліку навчальних занять та оцінювання 
при організації індивідуальної форми здобуття освіти�

Результати оцінювання та рекомендації батькам, 
іншим законним представникам щодо організації по-
дальшого навчання зазначаються у свідоцтві досяг-
нень�

За результатами річного оцінювання та/або дер-
жавної підсумкової атестації учня, який навчається 
за  індивідуальною формою здобуття загальної се-
редньої освіти, на підставі ст� 14 Закону України «Про 
повну загальну середню освіту», педагогічна рада 
приймає рішення про продовження здобуття ним 
загальної середньої освіти, у  тому числі з  окремих 
навчальних предметів (інтегрованих курсів), за одні-
єю з індивідуальних форм її здобуття чи переведення 
такого учня на одну з обраних ним або його батьками 
інституційних форм здобуття освіти�
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ЗАВЖДИ АКТУАЛЬНИЙ 
АНДРІЙ ЧАЙКОВСЬКИЙ: НОТАТКИ З  НАГОДИ 
165-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

Богдан Волошинський, юрист, магістр державного управління, член Національної 
спілки краєзнавців України, учасник Всеукраїнського Проєкту «Історія 
адвоктури України» Центру досліджень адвокатури і права НААУ

У рейтингу літературної популярності серед галицько-українських читачів міжвоєнного часу Андрій Чайков-
ський (15 травня 1857 — 2 червня 1935) займав почесне друге місце — після Івана Франка. На його знаменитих 
історичних повістях виховалося вже кілька поколінь патріотів — борців за культурне й політичне відродження 
української нації та здобуття незалежної держави, зокрема й українські січові стрільці, учасники боротьби ОУН 
УПА, дисиденти 1960-х  і рухівці 1990-х. Зберігають актуальність його художні й публіцистичні твори також 
у ХХІ сторіччі, коли українці знову змушені збройно виборювати своє право на вільне життя в жорстокому 
поєдинку з рашистськими агресорами. А з нагоди цьогорічного ювілею вартує нагадати громаді про деякі його 
не так широко відомі, але не менш знакові й гостро актуальні для нас писання.

Перу А� Чайковського належать два оригінальні 
мемуарні твори про його особистий досвід участі 
в збройних конфліктах� Властиво з першого із них — 
«Споминів з-перед десяти літ»  — (опублікованих 
у  1893  р�, про участь автора у  придушенні австрій-
ським військом повстання у Боснії) й почалася його 
літературна праця� А про власну діяльність у визволь-
них змаганнях доби Західноукраїнської Народної Рес-
публіки та про аналіз причин краху ЗУНР він повідо-
мив у «Чорних рядках», написаних у Коломиї� На старті 
сучасного етапу державного будівництва українцям 
доцільно було дослухатися його думки про актуальну 
потребу назавше здолати в собі «наш хворобливий 
антимілітаризм»� А вже з огляду на конечну необхід-
ність розслідувати злочинну недбалість при блоку-
ванні шляхів сполучення на Кримському перешийку, 
через які в лютому 2022 року агресор безперешкодно 
вдерся до Херсонщини, маємо згадати й застереження 
А� Чайковського про потребу корекції поведінки нації 
в умовах воєнного стану й усунути ще одну шкідливу 
звичку — «кари гідну поблажливість на народні зло-
чини»�

Будучи фаховим правником і провадячи власну ад-
вокатську практику, А� Чайковський ясно бачив потре-
бу оздоровлення австрійської цісарсько-королівської 

судової системи і прагнув виховати в середовищі своїх 
читачів також і свіжі, морально загартовані кадрові 
сили для  оборони народних інтересів у  державних 
правоохоронних органах� Задля цього він створив 
позитивний образ літературного героя, який твердо 
і послідовно робить кар’єру справедливого судді, і так 
була написана повість «З ласки родини», котра вийшла 
друком у Чернівцях 1911 року� Цікаво, що можна легко 
віднайти певні паралелі між енергійним адвокатом, 
народним захисником Євгенієм Рафаловичем з повісті 
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І� Франка «Перехресні стежки» (опублікованій 1900 р�) 
і  молодим суддею Остапом Копачем, виведеним 
А� Чайковським у повісті «З ласки родини», оскільки 
обидва літературні герої щиро прагнуть добитися 
справедливості правовими інструментами й захистити 
інтереси галицьких селян в судах� Однак Франковий 
твір сьогодні є широко знаним, оскільки включений 
до навчальних програм і за його сюжетом вже у неза-
лежній Україні був знятий популярний серіал Олега 
Бійми «Пастка», який вийшов на телеекрани 1996 року� 
А повість «З ласки родини» майже невідома навіть се-
ред вітчизняних літературознавців, бо в післявоєн-
ному часі в Україні жодного разу не перевидавалася 
(були тільки діаспорні її видання)� Та й чомусь тема 
очищення загрузлих у корупції українських судів, яка 
в сучасних ЗМІ вже встигла набити оскомину, провід-
них діячів укрсучліту мало цікавить…

А� Чайковський, який стало перебував в епіцентрі 
громадського життя, жваво цікавився також проце-
сом опанування українцями штучної мови есперан-
то, в якій вбачав перспективний засіб налагодження 
міжнародної комунікації та потужний інформаційний 
канал для поширення в світі правди про визвольну 
боротьбу українців� Отже, він теж жваво долучився 

до пропагування цієї мови серед галичан і, зокрема, 
в  перемишльському часописі «Український голос» 
1922  року опублікував свою статтю «Світова мова 
будучности� (La esperanto)»� Цікаво також, що  сам 
письменник добре володів мовою есперанто: в чис-
лі 2 коломийського есперантського часопису «Ukraina 
Stelo» за 1922 рік було опубліковано його оповідання 
«Malagrabla renkonto» («Неприємна зустріч») з  при-
міткою в підзаголовку «Переклав на есперанто сам 
автор»� Український оригінал тексту цього оповідання, 
на жаль, не зберігся� Зазначені статтю й оповідання, 
до речі, теж не включено до жодного зі збірників тво-
рів А� Чайковського і вони залишаються невідомими 
навіть для дослідників його творчості�

Андрій Чайковський був не лише глибоким і тала-
новитим письменником, улюбленим повістярем га-
лицької молоді, а й дуже діяльним українцем-патріо-
том, наділеним масштабним осмисленням української 
історії й сучасності� Тому 165-річний ювілей видатного 
українця мав би слугувати для нас добрим приводом 
до пожвавлення вивчення непізнаних чи призабутих 
сторінок його багатогранної творчої діяльності та на-
лежної переоцінки ролі цієї поважної громадянської 
постаті в новітній історії України�

ДЕЩО ПРО СВІТ ЗАЦІКАВЛЕНЬ 
АДВОКАТА КИРИЛА ТРИЛЬОВСЬКОГО

Богдан Волошинський, член Національної спілки краєзнавців України, учасник Проєкту 
«Історія адвокатури України» Центру досліджень адвокатури і права НААУ

Кирило Трильовський (1864 — 1941), визначний український правник, адвокат, громадсько-політичний і куль-
турно-освітній діяч, а ще й публіцист, журналіст і видавець, відзначався рідкісним енергійним характером, 
невгамовною допитливістю та широким полем власних творчих зацікавлень. Будучи ерудитом і людиною 
високої культури, він не тільки чудово вигострив свій публіцистичний талант, а й творив поезію та пісні, зо-
крема став автором славнозвісного маршу січовиків «Гей, там на горі Січ іде!» А до гурту його друзів і близьких 
знайомих належало чимало тогочасних митців, літераторів, поліглотів та інтелектуалів.

Доля К� Трильовського тісно пов’язана з  покут-
ським містом Коломиєю: тут він завершив свою гім-
назійну освіту (1881 — 1883), після закінчення прав-
ничих студій і складення адвокатського іспиту у 1901 

році розпочав власну адвокатську практику, тривалий 
час мешкав у місті зі своєю сім’єю, врешті тут завер-
шив земний шлях і знайшов місце вічного спочинку 
на міському цвинтарі Монастирок� Як фаховий адвокат 
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і професійний політик, а також шанувальник красних 
мистецтв, просвітник та ентузіаст пропаганди скарбів 
історичної спадщини і мистецьких набутків українців, 
він зав’язав багато плідних стосунків у громадсько-по-
літичній та культурній сферах саме в місті над Прутом� 
У цьому нарисі ми окремо розповімо про його кон-
такти з драматичними артистами та поціновувачами 
штучної міжнародної мови есперанто�

К. ТРИЛЬОВСЬКИЙ І АРТИСТИ
Кирило Трильовський також був великим шану-

вальником музичного і театрального мистецтв� Попри 
бурхливу політичну діяльність одного із засновників 

і  очільників Русько-української радикальної пар-
тії, твор ця й провідника Товариства «Січ» і січового 
руху в Галичині, депутата Австрійського парламенту 
(1907 — 1911, 1911 — 1918) і Галицького сейму (1913 — 
1914), він завжди знаходив час побувати на концерті 
чи на театральній виставі, мав багато знайомих і при-
ятелів в артистичному світі� На сторінках його мему-
арів «З мого життя» знаходимо про це кілька згадок� 
Так, упродовж свого перебування в Києві 1904 року 
він побував на святковому концерті з нагоди 35-річчя 
творчої діяльності Миколи Лисенка, а також у театрі 
подивився оперу С� Гулака-Артемовського «Запоро-
жець за  Дунаєм» за  участю Панаса Саксаганського� 
Упродовж парламентської діяльності у Відні він від-
відував столичні театри, подивляв гру славної італій-
ської акторки Елеонори Дузе під час її виступів у «Те-
атрі ан дер Він»1�

Як діяльний учасник національно-культурного і по-
літичного відродження галицьких українців К� Три-
льовський високо цінував і підтримував просвітницьку 
місію Руського народного театру Товариства «Руська 
бесіда» у  Львові� Мешкаючи з  сім’єю в  Коломиї, він 
завжди вчащав на вистави під час його гастролей�

Мандрівні театри в  ті часи перевозили зі собою 
тільки завісу, декорації і костюми, а меблі для сцени, 
інтер’єрні деталі та побутовий реквізит стало позичали 
в  місцевих оселях� Отож родина Трильовських, яка 
мешкала на  розі вулиць Валової і  Костюшка (тепер 
вул� Театральна), неподалік будинку Щадничої каси 
(в якому була влаштована театральна зала), теж жва-
во долучалася до забезпечення української мандрів-
ної сцени необхідними речами� Петро Трильовський, 
син Кирила, згадував, що в часі театральних гастролей 
у їхньому помешканні завжди «бракувало хатньої об-
становки, бо її визичували до театру для декорації»2�

Знаковою сторінкою історії українського театраль-
ного мистецтва стали коломийські гастролі Руського 
народного театру під дирекцією Миколи Садовського 
упродовж 25 вересня — 5 листопада 1905 року� З ко-
рифеєм наддніпрянської сцени виділ «Руської бесіди» 
уклав тоді контракт про дирекцію в трупі терміном 
на один рік — з 1 травня 1905 р� до 1 травня 1906 р� 
У часі цих гастролей К� Трильовський неодноразово 
зустрічався з  М� Садовським та  всіляко допомагав 

Др. Кирило Трильовський. Голова Центральної управи 
Українського легіону. Світлина К. Єгершпахера у Відні. 

31 січня 1915 р. Поштівка. Видання Центральної 
управи Українського легіону в м. Відні. 1917 р.

1 Трильовський К. З мого життя. Київ — Едмонтон — Торонто: Таксон, 1999. 278 с. (С. 231-232, 239).
2 Трильовський П. Як я те бачив… «Над Прутом у лузі…» Коломия в спогадах. Торонто: Срібна сурма, 1962. С. 96 — 105 (С. 104).
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театрові� Він також брав участь разом з делегацією 
Товариства «Січ» у вшануванні Миколи Садовського 
і Катерини Рубчакової під час вистави опери С� Гула-
ка-Артемовського «Запорожець за Дунаєм» 28 жовтня, 
де виголосив вітальну промову3� А після переїзду те-
атру на гастролі до Станиславова (тепер Івано-Фран-
ківськ) К� Трильовський наприкінці листопада спеці-
ально їздив подивитися на гру Марії Заньковецької 
і  Миколи Садовського� Вже в  літньому віці політик 
і артист ще раз зустрілися на еміграції в Празі4�

Про симпатію свого батька до артистів трупи М� Са-
довського залишив нам спогад його син Петро: «Мій 
батько дружив з артистами й одного разу запросив 
майже всіх до  себе на  «бенкет», а  опісля зроблено 
спільну знимку»5� Цю «знимку» тривалий час розшу-
кували історики й краєзнавці�

Зазначену світлину, яку виконав коломийський 
фотограф А� Кіблер, пощадив час і вона щасливо уці-

ліла у воєнних лихоліттях� У міжвоєнному часі вона 
зберігалася в музеї Наукового товариства імені Шев-
ченка (НТШ) у Львові, а тепер належить до мистецьких 
фондів Львівської національної наукової бібліотеки 
України імені В� Стефаника� На світлині в центрі групи 
осіб у другому ряду сидить М� Садовський, по його 
праву руку в тому ж ряду сидять К� Рубчакова і С� Пань-
ківський� У  центрі третього ряду стоїть К� Трильов-
ський, а праворуч від нього стоїть І� Рубчак� Цю світ-
лину неодноразово використовували як ілюстрацію 
в театрознавчих виданнях, однак центральну постать 
у третьому ряду (тобто К� Трильовського) або не опи-
сували, або помилково подавали як М� Заячківського, 
театрального референта Товариства «Руська бесіда»� 
Точно ідентифікувати особу К� Трильовського допо-
міг нам його фотопортрет з давньої поштівки, знятий 
у тому самому ракурсі, що й на світлині з артистами6�

К. ТРИЛЬОВСЬКИЙ І ЕСПЕРАНТИСТИ
У  довоєнні роки в  Галичині, яка тоді перебувала 

в складі Австро-Угорської імперії, жваво розвивався 
рух прихильників поширення штучної мови міжнарод-
ного спілкування — есперанто, винайденої польським 
лікарем і лінгвістом Людвіком Заменгофом� Значно ди-
намічніше цей процес відбувався в польському серед-
овищі й поляки домоглися права приймати в Кракові 
в 1912 р� VIIІ Всесвітній Конгрес есперантистів, присвя-
чений 25-й річниці створення мови есперанто� Серед 
піонерів українського есперантського руху в Галичині 
активною позицією виділявся поштовий службовець 
Олександр (Лесь) Денисюк, який закінчив Коломийську 
гімназію, а в ті роки мешкав і працював на Тернопіллі� 
Він ще 1909 р� заснував «Есперантську інформаційну 
агенцію та секретаріат» для координації дій щодо по-
ширення есперанто у спільноті галицьких українців�

9 червня 1910 р� у Львові з  ініціативи О� Денисю-
ка відбулися збори  25 українських есперантистів, 
на  які запросили двох поважних галицьких політи-
ків  — чільних діячів Русько-української радикаль-
ної партії (РУРП), адвокатів Кирила Трильовського  
та Северина Даниловича� Участь К� Трильовського знач-
но піднесла престиж зібрання, оскільки він в той час 

3 Віче «Народної Волі» в Коломиї. Громадський голос. Ч. 33. 23 падолиста 1905. С. 261. Рубр.: З нашого житя.
4 Трильовський К. З мого життя. Там само. С. 232.
5 Трильовський П. Як я те бачив… Там само. С. 104.
6 У написанні розділу також використовувалися: Козак Б. У лабіринтах історії українського театру. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 

2020. 386 с.; Медведик П. Катерина Рубчакова. Київ: Мистецтво, 1989. 105 с.

Група артистів Руського народного театру 
Товариства «Руська бесіда» на гастролях 

у Коломиї. Зліва направо: у другому ряді — 
С. Паньківський, К. Рубчакова, директор театру 

М. Садовський; у третьому ряді — І. Рубчак, адвокат 
К. Трильовський. Фотоательє А. Кіблера в Коломиї, 

1905 р. Світлина з фондів Львівської національної 
наукової бібліотеки України імені В. Стефаника, 

інв. № ІІ Ф2482.
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вже був депутатом Австрійського парламенту� Важливо, 
що учасники зборів обговорили не лише питання ор-
ганізаційного оформлення руху галицько-українських 
есперантистів, а й налагодження співпраці з наддні-
прянськими побратимами, зокрема в Одесі та Конотопі7�

Напередодні ювілейного світового конгресу ес-
перантистів у Кракові польські активісти організува-
ли 4-5 листопада 1911 р� у Львові Перший галицький 
конгрес есперантистів, у  якому взяли участь також 
представники українських есперантистів О� Денисюк 
і С� Данилович� Обох їх було включено до складу об-
раної конгресом комісії з питання заснування Ліги га-
лицьких есперантських товариств обох націй� Однак 
у наступному році галицько-українська есперантська 
спільнота вже настільки зміцніла, що виявила намір 
розвиватися самостійно та формувати на конгрес свою 
окрему делегацію� Зокрема, в Коломиї утворився по-
тужний осередок есперантистів під проводом місцево-
го гімназиста Ореста Кузьми, призначеного Міжнарод-
ною есперантською асоціацією в Женеві «Universala 
Esperanto-Asocio» своїм делегатом на Коломию�

Організатором формування та  підготовки до  уча-
сті в конгресі української делегації (налічувала 14 осіб, 
зокрема 10 галичан, одного буковинця і трьох наддні-
прянців) виступив О� Денисюк� «Родзинкою» програми 
конгресу мав стати костюмований бал, на якому членам 
національних делегацій пропонувалося презентувати 
свої культурні надбання в народних строях� Мрією О� Де-
нисюка було організувати виїзд на конгрес цілого гурту 
членів товариства «Січ», заснованого й очолюваного К� 
Трильовським, у народній ноші, з січовими відзнаками 
і топірцями, які б затанцювали вогнистий гуцульський 
«Аркан»� Це мало б стати своє рідною культурною візитів-
кою української делегації, адже було відомо, що польські 
господарі форуму готувалися вразити його учасників 
виконанням «Мазурки» і «Краков’яка» в своїх народних 
строях� Однак такий задум виявився для галичан занад-
то складним і дорогим у реалізації, тому з краківським 
оргкомітетом конгресу було погоджено виконання «Ко-
ломийки» однією парою українських танцюристів8� Цей 
запальний народний танок на балу з великим публічним 
успіхом презентували українські делегати конгресу коло-
миєць Орест Кузьма і львів’янка Ізидора Ваньо, зодягнуті 
в гуцульську народну ношу�

Окрилений атмосферою конгресу, О� Кузьма по-
жвавив місцевий есперантський рух і  17  листопа-
да 1912 року в Коломиї постало Крайове товариство 
українських есперантистів «Поступ»  — «Esperanto-
societo Progreso»� А  1913  року він започаткував, як 
засновник і редактор, вихід в Коломиї першого укра-
їнського есперантського періодичного видання  — 
місячника «Ukraina Stelo» («Українська Зоря»), який 
друкувався до кінця червня 1914 року, а після тривалої 
перерви, спричиненої подіями Першої світової війни 
та Української революції, був відновлений у 1922 році�

Доля зблизила О� Кузьму із  К� Трильовським, 
оскільки після закінчення гімназії очільник коло-
мийських есперантистів перебрався на тривалий час 
до Відня: упродовж 1913 — 1918 років він навчався 
на філософському факультеті Віденського універси-
тету, а в роки Першої світової війни служив у відділі 
цензури та  в  Пресовій кватирі Легіону Українських 
Січових Стрільців (УСС)� Про епізод військової служби 
О� Кузьми знаходимо згадку в статті Івана Боберського 
«З воєнної вистави у Відні», опублікованій у часописі 
«Діло» від 28 вересня 1916 р� Тоді в складі Пресової 
кватири УСС було утворено «Артистичну Горстку», 
до якої увійшло гроно митців, поділених на відділи 
з  окремих жанрів мистецтва і  літератури� Зокрема, 
в ній було сформовано й «відділ світливців» (фотогра-
фів) під проводом І� Іванця, а у Відні створено «світ-
линну робітню «Артистичної Горстки» під проводом 

7 Denysiuk Leś. Al historio de Esperanto en Ukrainujo. Ukraina Stelo. №5. 1913. S. 51 — 54 (S..52).
8 Денисюк Л. Перед VIII міжнародним конґресом Есперантистів в Кракові. Учитель. Львів. Ч. 8. 20 цьвітня 1912, с. 250 — 252; Ч. 9. 20 мая 1912, 

с. 278 — 284 (С. 283). 

Представники української громади у Відні. Праворуч: 
перший — Орест Кузьма; другий — доктор Кирило 

Трильовський. Відень, 1918 р. Світлина з фондів 
Музею історії міста Коломиї (МІК), інв. номер Ф-6492.
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п� Ореста Кузьми»� До  цієї «світлинної робітні» (фо-
томайстерні) від усіх фотокореспондентів з фронтів 
і тилових територій надсилалися негативи на скляних 
фотопластинах для формування єдиного фотоархіву 
про діяльність УСС� На час публікації зазначеної статті 
І� Боберського в майстерні О� Кузьми вже було близько 
трьох тисяч негативів, упорядкованих за  описом їх 
авторів, дати й місця виконання знімків, складених 
на зберігання у спеціально виготовлені коробки� Ча-
стина надрукованих світлин про будні УСС на фрон-
ті і в тилу була представлена для публічного огляду 
в павільйоні про діяльність Легіону УСС на воєнній 
виставці у Відні в 1916 р�9�

К� Трильовський, який з початком війни увійшов 
до  складу Головної Української Ради, а  з  6  серпня 
1914 р� очолив Бойову управу УСС, цікавився діяль-
ністю Пресової кватири і, зокрема, роботою фотомай-
стерні О� Кузьми� Одночасно з виконанням службових 
завдань О� Кузьма продовжував у Відні есперантську 
видавничу діяльність, зокрема випустив під грифом 
«Ukraina Stelo» серію поштівок зі світлинами діячів «Со-
юзу визволення України», Головної Української Ради 
та Бойової управи УСС, січових стрільців (з українськи-
ми підписами і на мові есперанто під ними)� Ця його ви-

давнича ініціатива також зацікавила К� Трильовського, 
а про їхні неодноразові зустрічі у Відні свідчать світли-
ни та графічний портрет К� Трильовського, виконаний 
О� Кузьмою олівцем 10 липня 1916 р� Після повернення 
з еміграції до Коломиї у 1927 р� К� Трильовський часто 
мав змогу бачитися на вулицях міста з професором 
Коломийської гімназії О� Кузьмою�

Цікаво також, що  ес-
перанто вивчали і  про-
пагували колеги Кирила 
Трильовського з адвокат-
ської і  громадсько-полі-
тичної діяльності Севе-
рин Данилович та Андрій 
Чайковський ( які також 
значну частину свого 
життя провели в  Коло-
миї)� Прагнучи допомог-
ти О� Кузьмі в  популя-
ризації есперанто серед 
українців, письменник 
і правник А� Чайковський 
у  часописі «Український 
голос» 1922  року опу-
блікував статтю «Світо-
ва мова будучности� (La 
esperanto)»10� Сам він до-
бре володів мовою еспе-
ранто: в числі 2 часопису «Ukraina Stelo» за 1922 рік 
було опубліковано його оповідання «Malagrabla 
renkonto» («Неприємна зустріч») з приміткою в під-
заголовку «Переклав на есперанто сам автор»� А про 
захоплення есперанто аж до похилого віку С� Данило-
вичем у своїх споминах оповіла його донька Євгенія 11�

К� Трильовський жваво цікавився поширенням се-
ред українців мови есперанто, оскільки добре усві-
домлював могутній комунікативний потенціал цього 
модерного засобу міжнаціонального порозуміння 
і просвіти� Уміло користаючи з можливостей цієї штуч-
ної мови, українські есперантисти через друковані 
есперантські видання поширювали в світі правдиву 
інформацію про Україну, пропагували її  історичну 
спадщину і культурно-мистецькі надбання українців�

9 Боберський І. З воєнної вистави у Відни. Діло. Львів. 28 верес. 1916 р.
10 Чайковський А. Світова мова будучности. (La esperanto). Український голос. Перемишль. Ч. 2. 8 січ. 1922. С. 3 — 4. 
11 Барчук С., Плекан Ю. Засновник Української радикальної партії — Северин Данилович у спогадах дочки Євгенії. Краєзнавство. 2020. № 1-4. 

С. 76 — 82 (С. 82).
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Графічний портрет 
Кирила Трильовського.  

Малюнок олівцем 
Ореста Кузьми. Відень, 

1916. Світлина з фондів 
МІК, інв. номер Ф-12839.


