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В останні роки суттєво зросло 
значення аграрного сектору в еко-
номіці країни. Чи вплинуло це на 
кількість судових спорів з приводу 
земельних конфліктів?

Серед причин переважної біль-
шості земельних спорів можна 
виділити недоліки чинного зако-
нодавства у цій сфері та недоліки 
земельної реформи загалом, що 
спостерігається у відсутності си-
стемності при внесенні змін до 
законодавства та не врахування 
реальних проблем та інтересів 
агробізнесу. 

Так, у сучасних реаліях агробіз-
нес, незалежно від того, чи це 
дрібний фермер чи велике агро-
підприємство, може зіткнутися з 
цілком реальними проблемами та 
перешкодами, зумовленими недо-
статнім правовим регулюванням 
земельних відносин у сфері агро-
промисловості, - як то рейдерство 
та самовільне захоплення земель-
них ділянок, порушення порядку 

оформлення прав на землю, неці-
льове використання землі тощо.

 Це та збільшення інтересу 
до аграрного сектору економіки 
України дає обґрунтовані підстави 
вважати, що кількість земельних 
спорів буде тільки збільшуватись.

Як загалом представники 
аграрних компаній оцінюють 
якість вітчизняного правосуддя? 
Ви чуєте більше позитивних чи не-
гативних відгуків?

Звичайно, стан вітчизняного 
правосуддя напряму залежить від 
рівня та якості правового регулю-
вання певних правовідносин, зо-
крема і земельних відносин у сфері 
агропромислового бізнесу, та від 
однозначності застосування про-
цесуальних норм.  Проблеми у на-
ших реаліях існують і з першим, і з 
другим чинником.

І перша проблема, з якою стика-
ються сторони конфлікту при пере-
дачі свого спору на судовий розгляд – 
це питання підвідомчості земель-
них спорів: адміністративним, го-
сподарським чи судам загальної 
юрисдикції. 

З однієї сторони, згідно із вис-
новком рішення Конституційного 
Суду України від 01.04.2010 року № 
10-рп/2010, вирішення земельних 
спорів фізичних та юридичних осіб 
з органом місцевого самоврядуван-
ня як суб’єктом владних повнова-
жень щодо оскаржень його рішень 
(нормативно-правових актів чи ак-
тів індивідуальної дії), дій чи без-
діяльності належить до юрисдикції 
адміністративних судів.

Разом з тим, положеннями 
постанови Пленуму Вищого го-
сподарського суду України від 
17.05.2011 року № 6 та постанови 
Пленуму Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ від 01.03.2013 
року № 3 внесено значні супереч-
ності в регулювання питання підві-
домчості земельних спорів. 

Такі законодавчі та процесу-
альні невизначеності не лише не 

сприяють вирішенню конфлікту, 
а і значно затягують час розгляду 
конкретної справи, що впливає як 
на процес промислового виробни-
цтва, так і на довіру агробізнесу до 
вітчизняного правосуддя в цілому.   

Крім того, відмічається відсут-
ність єдності судової практики у 
земельних спорах, пов’язаних із 
розпорядженням землями держав-
ної і комунальної власності, пе-
редачі таких земельних ділянок у 
власність і користування громадя-
нам та юридичним особам.

Оскарження рішень органів 
влади у сфері земельних правовід-
носин традиційно одне з найбільш 
дискусійних. Як зараз складається 
судова практика у цій сфері, які 
виникають проблеми?

Одна з основних проблем, 
яка виникає на початковому ета-
пі розгляду спорів такої категорії, 
згадана вище – це визначення 
підвідомчості земельних спорів 
та розмежування компетенції ад-
міністративних та господарських 
судів при їх вирішенні.

Крім того, відмічається відсут-
ність єдності судової практики у 
земельних спорах, пов’язаних із 
розпорядженням землями держав-
ної і комунальної власності, пе-
редачі таких земельних ділянок у 
власність і користування громадя-
нам та юридичним особам.

Наразі активно точаться дис-
кусії щодо скасування мораторію 
на продаж землі. Як юристи оціню-
ють таку перспективу? Україна 
готова до змін, чи вони призведуть 
до хаосу та безкінечних суперечок 
щодо права власності?

Новим приводом для обгово-
рення теми скасування мораторію 
стало продовження його строку дії 
до 01.01.2017 року.   

Україна сьогодні – чи не єдина 
демократична держава, в якій влас-
ники землі не вправі вільно розпо-
ряджатися своїм майном, тому 

ОБЛИЧЧЯ АДВОКАТУРИ

Зоя ЯРОШ

Адвокат, керуючий партнер 
ТОВ «Адвокатська компанія 
«Маршаллєр та партнери»,  
Віце-президент ААУ

ПЕРСПЕКТИВИ ВЕДЕННЯ АГРОБІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: 
ПОГЛЯД АДВОКАТА
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загалом перспектива скасування 
мораторію на продаж землі має без-
спірні переваги, серед яких можна 
виділити підвищення ліквідності 
землі, яку крім передачі в оренду 
можна буде і продати, обміняти, 
здати під заставу, а також підви-
щення вартості землі та орендної 
плати, що має позитивно вплинути 
на співвідношення інтересів орен-
дарів, які сьогодні мають неспів-
розмірні прибутки через низький 
розмір орендної плати, та влас-
ників землі.

Звичайно, скасування мора-
торію має відбуватися поступово 
та поетапно, з врахуванням нагаль-
них проблем в галузі агропромис-
ловості та земельних відносин.

Зокрема, необхідно завершити 
інвентаризацію земель, наповнити 
земельний кадастр, налагодити по-
рядок продажу земель сільського-
сподарського призначення, що пе-
ребувають у державній власності, 
через систему торгів/аукціонів, а 
також чітко закріпити в законодав-
стві, хто матиме право набувати у 
власність землю (лише фізичні, чи 
також і юридичні особи), чи мати-
муть можливість іноземці отриму-
вати у власність землю, та на яких 
умовах.

Проте, агрохолдинги залиша-
ються головними лобістами про-
довження мораторію на продаж 
земель, для яких його скасування 
є зовсім невигідним зважаючи на 
можливість орендувати землі сіль-
ськогосподарського призначення 
за досить низьку плату, що для них 
вигідніше та рентабельніше, аніж 
купувати її за ринковими цінами.

Яким чином громадяни мо-
жуть убезпечити своє право влас-
ності на землю, щоб згодом уник-
нути конфліктних ситуацій?

Убезпечити своє право влас-
ності на земельну ділянку можна 
юридично правильно оформивши 
угоду щодо її придбання та ретель-
но перевіривши усі документи, 
що супроводжують таку угоду. Це 
перевірка правовстановлюючих 
документів та документів, які ма-
ють супроводжувати акт на пра-

во власності - проект відведення 
землі, або технічної документація, 
висновків державних органів про 
надання земельної ділянки, акт ви-
носу меж земельної ділянки в нату-
ру, правильність винесення меж в 
натурі (задля уникнення проблем 
з імовірною накладкою на частину 
чужої території). 

Також знадобиться кадастро-
вий план для того, щоб встановити 
наявність чи відсутність прав третіх 
осіб на користування конкретною 
земельною ділянкою, адже при 
передачі ділянки за договором 
купівлі-продажу від продавця до 
нового власника, права і обов’яз-
ки третіх осіб можуть залишатися 
чинними (у випадку застави/іпо-
теки, сервітуту, оренди та інших 
обтяжень).  

Окрім того, слід виключити 
вірогідність того, що земельна 
ділянка може бути вилучена для су-
спільних потреб згідно з будівель-
ним генеральним планом,  оскіль-
ки розмір компенсації після такого 
вилучення малоймовірно буде від-
повідати ринковій вартості земель-
ної ділянки та тим поліпшенням і 
витратам (будівництво), що були з 
нею проведені. Перевірці підлягає 
і інформація про наявність інже-
нерних мереж на (під) земельній 
ділянці, що може тягнути за собою 
заборону чи обмеження права на 
забудову земельної ділянки.  

Як бачимо, в процесі придбан-
ня землі існують досить важливі 
нюанси, дотримання яких убезпе-
чить власника землі та збереже його 
майно, тому раджу не нехтувати 
кваліфікованим юридичним супро-
водом угод з придбання громадяна-
ми нерухомого майна загалом.

Вважається, що у парламенті 
існує досить сильне аграрне лобі. 
Чи відчувають це учасники сіль-
ськогосподарського ринку? З’явля-
ються закони, які здатні впоряд-
кували аграрні відносини?

Так, дійсно сьогодні ми бачимо 
підвищення уваги законотворців 
до аграрної сфери. Тільки за остан-
ній час були представлені такі про-
екти, як проект Закону України 

«Про внесення змін до деяких за-
конів України щодо стимулювання 
створення та діяльності сімейних 
фермерських господарств», метою 
якого є  законодавче регулювання 
залучення коштів міжнародних до-
норів для дотування даного виду 
діяльності; законопроект, яким 
землі сільськогосподарського при-
значення за межами населених 
пунктів пропонується передати із 
державної власності в комунальну 
власність територіальних громад, 
що дозволить на місцях здійсню-
вати контроль за використанням 
земельних ділянок відповідно до 
цільового призначення, дотриман-
ня строків своєчасного повернення 
ділянок їхнім власникам та бороть-
бою з іх самовільним захопленням. 
Набрав чинності Закон України 
«Про внесення змін до Земельного 
кодексу України щодо проведення 
земельних торгів», який передба-
чає значне скорочення переліку 
випадків, коли продаж земельних 
ділянок державної та комунальної 
власності (або прав на них) відбу-
вається не на конкурентних заса-
дах, що має сприяти більшій про-
зорості процесу розпорядження 
земельними ділянками державної 
та комунальної власності, скоро-
ченню можливостей для корупцій-
них домовленостей між розпоряд-
ником землі та зацікавленими 
особами.  

Звісно, це тільки початок ре-
форм, і позитивних змін учасники 
сількогосподарського ринку не від-
чувають. Окрім того, на жаль, до-
водиться констатувати відсутність 
чіткого розуміння цілі та стратегії 
земельної реформи, бачення її кін-
цевого результату. Незважаючи на 
усвідомлення того, що в кінцевому 
результаті має відбутись відкриття 
ринку землі, не існує покрокового 
розуміння цього шляху та строків, 
що робить мало прогнозованим 
ведення агробізнесу в Україні та 
аж ніяк не стимулює інвестиції. 
Швидкість врегулювання існую-
чих проблем та шлях залежить, на 
жаль, виключно від волі депутатів 
та курсу політичних сил, до яких 
вони належать.  



5  №2 (19) квітень – травень 2016 р.

ВІДБУВСЯ V ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ ААУ 
З ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ «КИЇВСЬКА ВЕСНА»

18 березня 2016 року відбувся 
V Всеукраїнський Форум Асоціа-
ції адвокатів України з цивільного 
права та процесу «Київська весна».

Учасників весняного форуму 
привітали представники адвокатсь-
кої спільноти, зокрема, Президент 
ААУ, адвокат Олег Рачук, член 
Ради адвокатів міста Києва, ад-
вокат Надія Корінна, співорганіза-
тор форуму, член Правління ААУ, 
адвокат Леся Дубчак, Віце-прези-
дент ААУ, адвокат Зоя Ярош, які 
підкреслили високий рівень органі-
зації форумів ААУ, які є унікальни-
ми майданчиками для професійної 
живої дискусії, запорукою набуття 
нових знань, підвищення кваліфіка-
ції і можливістю обміну досвідом 
між професійними учасниками 
ринку юридичних послуг, представ-
никами судової влади, іншими дер-
жавними та недержавними органі-
заціями та іноземними колегами. 

До форуму долучилися адво-
кат Христина Майєр, керівник 
адвокатського бюро доктора Хри-
стини Майєр (Німеччина) та адво-
кат «Varul» Роберт Йодка (Лит-
ва). Пані Майєр доповіла колегам 
про роль адвоката в німецькому 
цільному процесі,  віднесення адво-
ката в Німечинні до органів юстиції, 
обов’язкову участь адвоката у про-
цесі, якщо ціна позову перевищує 
встановлений грошовий еквівалент 
та обов’язковість участі адвоката у 
разі призначення державою остан-
нього захисником. Пан Йодка оз-
найомив колег з функціонуванням 

відкритих державних реєстрів у 
Литві як одним із важливих чин-
ників формування інвестиційного 
клімату країни та процесу вдоско-
налення захисту права на майно та 
майнові права за допомого швид-
кого отримання інформації через 
електронні ресурси.

Першу панельну дискусію від-
крив модератор, адвокат, член 
Правління ААУ, керуючий партнер 
АО «Фортіс» Микола Пашинсь-
кій. Своїми поглядами на питання 
притягнення до дисциплінарної 
відповідальності суддів та позитив-
ність подання скарг на дії володарів 
мантій поділився адвокат, вико-
навчий партнер ЮФ «Лавринович 
і Партнери» Станіслав Скрипник. 
Доповідач звернув увагу на те, що 
тема його доповіді – скарга на дії 
суддів не інструментом боротьби з 
суддівським свавіллям, а є інстру-
ментом боротьби за правосуддя.

Станіслав Батрін, к.ю.н., пра-
возахисник, засновник та керівник 
проекту «Відкритий суд» проде-
монстрував учасникам форуму 
проблеми судової системи на при-
кладах зафільмованих окремих 
судових засідань, закликав колег 
приєднатися до проекту і бороть-
би зазабезпечення права на спра-
ведливий суд, що ґрунтується на 
принципах гласності, відкритості, 
змагальності процесу та викори-
стовувати відеофіксацію як спосіб 
дисциплінування суддів та інших 
учасників процесу.

Голова ВККС Сергій Козьяков 
доповів про стан розгляду отрима-

них комісією скарг на дії служителів 
Феміди, законодавчі перепони у 
формуванні складу самої комісії, 
перспективи задоволення скарг та 
закликав учасників форуму у разі 
складення скарг на дії суддів дотри-
муватися встановленої форми та 
порядку подання останніх.

Ярослав Грегірчак, заступник 
Бізнес-омбудсмена презентував 
учасникам форуму альтернатив-
ну процедуру вирішення спорів в 
рамках впровадженого Кабінетом 
Міністрів України проекту - Ради 
бізнес-омбудсмена як постійно дію-
чого консультативно-дорадчого 
органу з метою забезпечення прозо-
рості діяльності органів державної 
влади, сприяння зниженню рівня 
корупції та запобігання недобро-
совісній (нечесній) поведінці сто-
совно суб’єктів підприємництва в 
Україні. Пан Грегірчак зазначив, 
що Рада бізнес-омбудсмена вже ро-
зробила кейс інструментів розгляду 
скарг та має позитивні перспективи 
виступати своєрідним медіатором у 
вирішенні конфліктів і суперечок 
між владою і бізнесом.

Друга сесія була присвячена за-
хисту сімейних, житлових та трудо-
вих прав. Модератором секції був 
Максим Лавринович – адвокат, ке-
руючий партнер юридичної фірми 
«Лавринович і Партнери». 

Особливу увагу учасники сесії 
приділили правовому режиму та 
порядку легалізації самочинного 
будівництва. Зокрема, Сергій Шев-
ченко – Директор департаменту 
нормативно-правового забезпечен-

ПОДІЯ ААУ
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ня Держархбуд інспекції, розповів 
учасникам форуму про легалізацію 
«самобудів», роз’яснив учасникам 
форуму, які є категорії складності 
об’єкта будівництва, вказав на тен-
денції заниження забудовниками 
категорії складності об’єкта будівни-
цтва, з метою уникнення отримання 
дозволу на виконання будівельних 
робіт, про проблему виконання су-
дових рішень про знесення само-
чинно збудованих об’єктів.

У продовження теми виступив 
Богдан Санін – суддя Окружного 
адміністративного суду м. Києва, 
який доповів про судову практику 
оскарження дій ДАБІ. Суддя від-
мітив, що справи про скарження 
дій органів ДАБІ складають лише 
3% усіх адміністративних справ, які 
розглядаються адміністративними 
судами, однак судова практика у 
цьому виді спорів не є однозначною 
у питаннях стоків  звернення до 
суду щодо оскарження дій органів 
ДАБІ, щодо застосування та тлума-
чення мораторію на перевірки юри-
дичних осіб до перевірок органами 
ДАБІ та ефективність призначення 
відповідної судово-будівельної екс-
пертизи у даних категоріях спорів.

Далі учасники форуму перей-
шли до теми сімейних правовідно-
син. Євген Пронін – Керуючий пар-
тнер юридичної компанії «Пронін 
та партнери» виступив із темою: 
«Практика розгляду судових спорів 
про фіктивність шлюбів». Учасники 
форуму змогли оцінити недоліки 
врегулювання визнання інститу-
ту фіктивного шлюбу та збирання 
захисником відповідних доказів, 
формування доказової бази у такій 
категорії справ за відсутності нео-

кресленого переліку ознак за яких 
шлюб виходячи із судової практики 
визнається фіктивним.

Доповідач Артем Цукор (Юри-
дична компанія «Еліт Консалт 
Груп») розкрив проблему кори-
стування житлом після розірван-
ня шлюбу на прикладі однієї із 
своїх справ про право користуван-
ня житлом одним із колишнього 
подружжя, де він виступав на сто-
роні позивача, вказав на проблеми 
визначення обґрунтування підстав 
позову у такій категорії справ та оз-
найомив учасників форуму з акту-
альною судовою практикою.

Валентина Сімоненко – Голо-
ва Ради суддів України поділилася 
своїми поглядами на проблемати-
ку сімейних спорів, надала прак-
тичні рекомендації для адвокатів. 
Пані Валентина Сімоненко висвіт-
лила найактуальніші правові пози-
ції Верховного суду України щодо 
поділу різних видів спільного май-
на подружжя, щодо встановлення 
батьківства та ін.

Заступник Голови Федерації 
професійних спілок України Сергій 
Українець презентував учасникам 
форуму проект Трудового кодек-
су. Учасників форуму зацікавила 
новація врегулювання трудових 
відносин між працівником та робо-
тодавцями, встановлена презумп-
ція правомірності дій працівни-
ка у разі наявності протиріччя у 
законодавстві.

Враховуючи, що кожен адвокат 
щодня має справу з такими видами 
спорів, учасники форуму скориста-
лися можливістю та задавали багато 
питань висококваліфікованим до-
повідачам, зокрема, щодо конкрет-
них ситуацій, які у виникали на 
практиці.

Своїми думками щодо зовніш-
ньоекономічних векторів розвитку 
підприємства з учасниками форуму 
ділилися Тетяна Данилова, суддя 
Вищого господарського суду Украї-
ни, Сергій Гришко, Голова комісії 
Українського Комітету Міжнарод-
ної Торгової Палати (ICCUkraine) 
з міжнародного арбітражу, Анна 
Кравчук, адвокат, партнер ПЮА 
«Сінергія», патентний повірений, 

голова Комітету інтелектуаль-
ної власності ААУ, Віталій Дацюк, 
адвокат АО «ЮФ «Дацюк, Пепа і 
партнери». Модератором другої 
сесії виступила адвокат, директор 
ЮК «Адвокатъ» Ірина Георгієва. 

Під час сесії учасники форуму 
мали змогу заслухати суддівську 
думку щодо стану судових спорів, 
пов’язаних з міжнародним переве-
зення вантажів між відправником, 
перевізником та отримувачем. Пані 
Данилова підкреслила імператив-
ні міжнародні норми щодо дотри-
мання строків та претензійного 
порядку оскарження дій перевізни-
ка. Сергій Гришко ознайомив учас-
ників форуму зі специфікою ро-
боти і процедурою розгляду справ 
у Міжнародному арбітражному 
суді ICC та останніми тенденціями 
у сфері міжнародної арбітражної 
практики, Міжнародна торгова па-
лата (ICC), Український національ-
ний комітет ICC (ICC Ukraine). 

Пані Кравчук провела для учас-
ників форуму майстер-клас щодо 
укладення та виконання умов лі-
цензійних договорів з іноземним 
елементом, звернула увагу на 
обов’язковість та велике значення 
проведення переддоговірної робо-
ти для укладення ліцензійних до-
говорів в інтересах того чи іншого 
суб’єкта, на статус ліцензіата та лі-
цензіара для цілей оподаткування 
операцій за ліцензійними догово-
рами. З «присмаком суму» перед 
учасниками форуму свою доповідь 
представив Віталій Дацюк, який 
нагадав про дворічну річницю оку-
пації Криму та доповів учасникам 
панелі проблематику з якою стик-
нулися кримські позичальники в 
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частині стягнення заборгованості в 
Криму. Пан Дацюк відповів на пи-
тання учасників щодо можливостей 
ведення бізнесу у Криму та юридич-
ні інструменти представлення інте-
ресів та захисту прав позичальників 
за борговими зобов’язаннями крізь 
призму застосування українського 
та російського законодавства.

Під час сесії с загальною назвою 
«Майново-господарські зобов’язан-
ня», модератором якої виступив 
партнер АБ «Pragnum», адвокат 
Дмитро Жуков – учасники фору-
му почули цікаві практичні реко-
мендації щодо оцінки можливості 
стягнення реальних збитків та упу-
щеної вигоди від керівника судової 
практики «Pavlenko Legal Group», 
адвоката Олени Перцової з при-
кладами з власної практики та уза-
гальненням судової практики у цих 
спорах, про правові аспекти відшко-
дування шкоди, завданої джерелом 
підвищеної небезпеки з аналізом 
судової практики перед присутніми 
виступила керуючий партнер ЮБ 
Лесі Дубчак, адвокат Леся Дубчак. 
Арбітражний керуючий найвищої 5 
категорії супроводжуючий процеду-
ри банкрутства Діана Козловська оз-
вучила правникам механізм ліквіда-
ційної процедури в частині спорів з 
кредиторами, визнання недійсними 
правочинів, спростування майнових 
дій боржників у процедурах банкру-
та та застосування процедури до-
бровільної санації. В рамках панелі 
адвокат адвокатського об’єднан-
ня «Вдовичен та партнери» Андрій 
Молчанов надав поради, як захисти-
ти інтереси клієнтів-орендодавців та 
позбутися від недобросовісних орен-
дарів в сучасних умовах, як розпоча-
ти захист з юридичної аналізу дого-
вору вже на стадії переговорів щодо 
укладення договору оренди, струк-
туризації умов договору та варіантів 
його одностороннього припинення 
на умовах визначених договором та 
чинним законодавством. Закінчили-
ся сесія перспективами впроваджен-
ня в Україні колективних (групових) 
позовів, з такою дискусію перед учас-
никами представ член Правління 
ААУ, партнер АО «Домініон», адво-
кат Михайло Гончарук. 

Особливістю цього форуму став 
новий формат сесії «командний 
батл», який стимулював спілкуван-
ня між учасниками на актуальну 
тему адвокатської монополії. Мо-
дераторами сесії були Зоя Ярош – 
адвокат, керуючий партнер Адво-
катської компанії «Маршаллєр і 
партнери», та Валентин Богунов – 
заступник головного редактора 
газети «Закон і Бізнес».Усі бажаючі 
учасники форуму розділилися на 
дві команди «за» та «проти» адво-
катської монополії. Кожна з команд 
обґрунтувала свою позицію. Голов-
ними доводами команди «за» було 
надання неякісної правової допом-
оги особами, які не є адвокатами, у 
якості представників за довіреністю 
та підвищеного рівня відповідаль-
ності адвоката перед клієнтом та 
законом. Доводами команди «про-
ти» стало те, що наявність свідоцтва 
про право на зайняття адвокатсь-
кою діяльністю ніяк не впливає на 
якість надання правової допомоги, 
а у разі настання адвокатської моно-
полії через зменшення конкуренції, 
навпаки, якість може погіршитися. 
Думки аудиторії розділилися, мо-
дераторам не вдалося визначити 
переможців. Така ситуація вказує на 
актуальність теми сесії та необхід-
ність продовження її обговорення у 
юридичній спільноті.

Поряд із високою відвідувані-
стю, варто відмітити надзвичайно 
високий рівень організації захо-
ду. Організаторами цьогорічного 
весняного форуму ААУ стали Ві-
це-президент ААУ, керуючий 
партнер Адвокатської компанії 
«Маршаллєр і партнери», адвокат 
Зоя Ярош, виконавчий дирек-
тор ААУ Анна Аксьонова, члени 
Правління ААУ, к.ю.н, керуючий 
партнер ЮБ Лесі Дубчак, адвокат 
Леся Дубчак та Партнер АО «SK 
GROUP», адвокат Юлія Курило. 

Форуми є ефективним способом 
вдосконалення правової системи 
України. Асоціація адвокатів Украї-
ни висловлює щиру вдячність всім 
доповідачам, модераторам, учасни-
кам, партнерам, інформаційним та 
медіа-партнерам заходу, Партнерам 
форуму, а саме: «Юридическая ком-

пания «Пронин і партнери», ЮФ 
«PavlenkoLegalGroup», Юридична 
Компания «Elite Consult Group», 
Юридична фірма «Лавринович і 
партнери», Адвокатське об’єднан-
ня «Вдовичен та партнери», Ад-
вокатське об’єднання «Юридичне 
об’єднання «Феміда», Компанія «Ти 
і право», Юридична фірма «Да-
цюк, Пепа і партнери»; Адвокатсь-
ке об’єднання «Фортіс», Юридич-
на фірма «Вернер», АБ «Pragnum»; 
ЮФ «Адвокат». Інтернет-медіа пар-
тнерам: Школа юридичного марке-
тингу, BusinessConsultingacademy; 
Генеральному інформаційно-пра-
вовому партнеру «ЛІГА:ЗАКОН», 
Ексклюзивному Інтернет – пар-
тнеру «ЮРЛИГА», Генеральному 
медіа - партнеру журналу «Всеу-
країнському щотижневому про-
фесійному юридичному виданню 
«Юридична газета», медіа-партне-
ру – газеті «Закон і Бізнес»;аналітич-
ному медіа-партнеру Аналітич-
ному виданню ЮРИСТЗАКОН, 
інформаційним партнерам: газеті 
«Юридична практика», газеті «По-
ради юриста», газеті «Правовий 
тиждень», журналу «Адвокат», ви-
давничій організації «Юрінком 
Інтер»,агентству«LipskyMarketing 
Group»,юридичній компанії 
Arzinger, «Інтернет-виданню 
«БІЗРЕЛІЗ, порталам: «Pravotoday», 
Всеукраїнському юридичному 
порталу Legalans, онлайн-серві-
су Правова біржа freelawyer.by, 
bordovskaya.com, державному під-
приємству «Українська правова ін-
формація», мобільній правовій си-
стемі «Iplex», Українському Центру 
Медіації, Незалежному інституту 
судових експертиз.   
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До Ради по науково-правовій 
експертизі при Інституті держави і 
права НАН України надійшов лист 
від Генерального директора Пу-
блічного акціонерного товариства 
«К-л» Б. з проханням надати нау-
ково-експертне роз’яснення щодо 
юридичної природи договору на 
право  тимчасового довгостроково-
го користування землею та його від-
мінності від договору оренди землі.

В листі Замовника експер-
тизи зазначається, що 25 серпня 
1999 року між Закритим акціонер-
ним товариством «К-л», правона-
ступником якого після зміни органі-
заційно-правової форми відповідно 
до Закону України «Про акціонерні 
товариства» є Публічне акціонерне 

товариство «К-л» (далі – Товариство) 
та Київською міською радою (далі – 
Київрада) було укладено договір на 
право тимчасового довгострокового 
користування землею (далі – До-
говір), за умовами якого Київрада на 
підставі свого рішення від 18.02.99 
№ 141/242 надала Товариству в тим-
часове довгострокове користування 
строком на 24 роки земельну ділян-
ку загальною площею 13,7119 га для 
експлуатації та обслуговування ад-
міністративно-побутових корпусів і 
складської бази на просп. Визволи-
телів, 5 у Дніпровському районі м. 
Києва. Договір укладено в простій 
письмовій формі та зареєстровано у 
книзі реєстрації договорів на право 
тимчасового користування землею 
за № 66-5-00032.

28 лютого 2013 року Київрада 
прийняла рішення № 89/9146 «Про 
внесення змін до договорів оренди 
земельних ділянок у частині при-
ведення розміру річної орендної 
плати у відповідність до положень 
статті 288 Податкового кодексу 
України», пунктом 1 якого виріши-
ла внести зміни до договорів оренди 
земельних ділянок згідно з додат-
ком до цього рішення, встановивши 
річну орендну плату у розмірі трьох 
відсотків від нормативної грошової 
оцінки земельних ділянок.

В зв’язку з цим Замовник про-
сить надати науково-експертне 
роз’яснення з такого питання: 

 1. Чи є договір тимчасового 
довгострокового користування зе-
мельною ділянкою, укладений за 
раніше діючим законодавством, 
договором оренди земельної ділян-
ки та одним і тим самим видом ко-
ристування землею, що і договір 
оренди?

 2. Чи поширюються автоматич-
но норми чинного законодавства, 
що регулюють відносини оренди 
землі, на відносини, що виникли 

та продовжують діяти на підставі 
договору тимчасового довгостро-
кового користування, укладено-
го відповідно до раніше діючого 
законодавства?  

Для підготовки науково-екс-
пертного висновку замовником 
були надані такі документи та 
матеріали:

1. Копія договору на право тимча-
сового довгострокового користуван-
ня землею від 25.08.1999 р. реєстра-
ційний № 66-5-00032 на 3 арк.; 

2. Копія рішення Київської місь-
кої ради від 28.02.2013р. № 89/9146 
«Про внесення змін до договорів 
оренди земельних ділянок у частині 
приведення розміру річної оренд-
ної плати у відповідність до поло-
жень статті 288 Податкового кодек-
су України» на 2-х арк.;

3. Копія рішення господарсько-
го суду м. Києва від 25.11.2015 р. у 
справі № 910/26993/15 (витяг із ЄДР 
судових рішень).

Виходячи з доктрини земель-
ного права України щодо змісту 
правового регулювання користу-
вання та оренди земельних діля-
нок, порядку укладення договорів 
на право тимчасового довгостроко-
вого користування землею, базую-
чись на аналізі норм законодавства 
України, яке регулювало відповідні 
відносини, та на аналізі відповідно-
го чинного законодавства України, 
а також враховуючи практику його 
застосування, науковим експер-
том надана така відповідь на по-
ставлене замовником експертизи 
питання: 

Питання 1. Чи є договір тимча-
сового довгострокового користуван-
ня земельною ділянкою, укладений 
за раніше діючим законодавством, 
договором оренди земельної ділян-
ки та одним і тим самим видом ко-
ристування землею, що і договір 
оренди?

Павло КУЛИНИЧ

Д. ю. н., професор,
завідувач сектору проблем 
аграрного та земельного права
Інституту держави і права 
ім. В.М. Корецького НАН України

ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ДОГОВОРУ НА ПРАВО 
ТИМЧАСОВОГО ДОВГОСТРОКОВОГО КОРИСТУВАННЯ 

ЗЕМЛЕЮ ТА ЙОГО ВІДМІННОСТІ ВІД ДОГОВОРУ ОРЕНДИ 
ЗЕМЛІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПОДАТКОВОГО СПОРУ)
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Відповідь на питання 1. З ме-
тою відповіді на поставлене питан-
ня слід перш за все з’ясувати, на під-
ставі якого закону був укладений 
зазначений договір. 

Аналіз Договору на право тим-
часового довгострокового кори-
стування землею між Закритим 
акціонерним товариством «К-л», 
правонаступником якого після змі-
ни організаційно-правової форми 
відповідно до Закону України «Про 
акціонерні товариства» є Публіч-
не акціонерне товариство «К-л» та 
Київською міською радою, надано-
го замовником науково-правової 
експертизи, свідчить, що він укла-
дений 25 серпня 1999 року. В зазна-
чений період суспільні відносини 
щодо тимчасового користування 
землею регулювалися Земельним 
кодексом України в редакції від 13 
березня 1992 р. (яка була чинною з 
15 травня 1992 р. по 31 грудня 2001 
р.) та Законом України від 6 жовтня 
1998 р. «Про оренду землі».

Слід відмітити, що поняття «ко-
ристування землею» було визначе-
не ст. 7 Земельного кодексу УРСР 
від 18 грудня 1990 року. Згідно з 
цією статтею, користування землею 
поділялося на постійне і тимчасове. 
В свою чергу тимчасове користуван-
ня землею поділялося на тимчасо-
ве короткострокове користування  
землею, яке дозволялося на строк до 
трьох років, і тимчасове довгостро-
кове користування землею, строк 
якого становив від трьох до десяти  
років. Крім того, статтею 8 цього ж 
Кодексу передбачалося надання зе-
мельних ділянок в оренду. 

Земельний кодекс України в ре-
дакції від 13 березня 1992 року, яким 
були введені право колективної влас-
ності на землю і приватної власності 
громадян на землю, зберіг інститут 
права тимчасового користування 
землею практично в незмінному 
обсязі. Стаття 7 (Користування зем-
лею) та стаття 8 (Оренда землі) Зе-
мельного кодексу України в редак-
ції від 13 березня 1992 р. практично 
повністю відтворила зміст статті 7 
(Користування землею) та статті 8 
(Оренда землі) Земельного кодексу 
УРСР від 18 грудня 1990 р.

Згідно з ст. 7 Земельного ко-
дексу України в редакції від 13 бе-
резня 1992 р., громадянам України 
для ведення селянського (фермер-
ського) господарства, особистого 
підсобного господарства із земель, 
що перебувають у державній влас-
ності, земельні ділянки надавали-
ся у постійне користування (без 
заздалегідь установленого строку), 
а для городництва, сінокосіння, 
випасання худоби, ведення селян-
ського (фермерського) господар-
ства – у тимчасове користування 
(короткострокове – до трьох років і 
довгострокове – від  трьох  до двад-
цяти  п’яти  років. У статті також 
зазначалося, що у разі виробничої 
необхідності ці строки може бути  
продовжено  на період, що не пе-
ревищує одного строку відповідно 
короткострокового або довгостро-
кового тимчасового користування. 
А користування землею на умовах 
оренди для сільськогосподарських 
цілей    повинно  бути, як правило, 
довгостроковим.

Натомість стаття 8 (Оренда зем-
лі) Земельного кодексу України в 
редакції від 13 березня 1992 р. вста-
новлювала, що у тимчасове кори-
стування на умовах оренди земля 
надається громадянам України, 
підприємствам,  установам і органі-
заціям, громадським об’єднанням 
і релігійним  організаціям, спіль-
ним підприємствам, міжнарод-
ним об’єднанням і  організаціям  з  
участю українських та іноземних 
юридичних осіб і громадян, під-
приємствам, що повністю  належать  
іноземним  інвесторам,  а  також  
іноземним державам, міжнарод-
ним організаціям, іноземним юри-
дичним особам та фізичним осо-
бам без громадянства. Крім того, в 
даній статті Кодексу зазначалося, 
що орендодавцями землі є сільські, 
селищні, міські, районні Ради на-
родних депутатів і власники землі. 
А земля може    надаватися в орен-
ду в короткострокове користуван-
ня – до трьох років (для випасання 
худоби, сінокосіння, городництва, 
державних та громадських потреб) і 
довгострокове – до п’ятдесяти років. 
Нарешті, у статті містилося й поло-

ження про те, що умови, строки, а 
також плата за оренду землі визна-
чаються  за угодою сторін і обумов-
люються в договорі, а орендар має  
переважне право на поновлення до-
говору оренди землі після закінчен-
ня строку його дії.

Таким чином, станом на момент 
введення  в дію Земельного кодек-
су України в редакції від 13 берез-
ня 1992 р. в дію (15 травня 1992 р.) 
цей Кодекс передбачав дві підстави 
для отримання земельних ділянок у 
тимчасове довгострокове користу-
вання, а саме: 1) отримання земель-
них ділянок у тимчасове довгостро-
кове користування; 2) отримання 
земельних ділянок у тимчасове дов-
гострокове користування на умовах 
оренди. Відповідно дані види кори-
стування землею оформлялися дво-
ма видами договорів: договором на 
право тимчасового довгострокового 
користування землею та договором 
на право тимчасового довгостроко-
вого користування землею на умо-
вах оренди. 

Слід відмітити, що для цих до-
говорів були характерні як спільні 
юридичні ознаки, які давали підста-
ви певною мірою ототожнювати їх 
принаймні у період до прийняття 
6 жовтня 1998 року Закону України 
«Про оренду землі». Так, з метою 
забезпечення реалізації положень 
статей 7 і 8 Земельного кодексу 
України в редакції від 13 березня 
1992 р. Кабінет Міністрів України  
прийняв 17 березня 1993 р. постано-
ву «Про форму договору на право 
тимчасового користування землею 
(в тому числі на умовах оренди)». 
Затверджена цією постановою фор-
ма договору на право тимчасового 
користування землею (в тому числі 
на умовах оренди) використовува-
лася як для укладення договорів 
на право тимчасового користуван-
ня землею, так і договорів на право 
тимчасового користування землею 
на умовах оренди. Очевидно, саме 
через використання затвердженої 
цією постановою Кабінету Міністрів 
України форми договору на право 
тимчасового користування землею, 
у тому числі й на умовах оренди, де-
які органи влади та суди неправиль-
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но кваліфікують відносини щодо 
довгострокового тимчасового кори-
стування землею, застосовуючи до  
них положення законодавства, яке 
регулює відносини оренди землі.

Водночас ототожнення відносин 
тимчасового довгострокового кори-
стування землею та відносин щодо 
довгострокового тимчасового кори-
стування землею на умовах оренди 
землі, які виникали у 90-х роках ХХ 
століття на підставі Земельного ко-
дексу України в редакції від 13 бе-
резня 1992 року, є неприпустимим, 
оскільки таке ототожнення супере-
чить змісту законодавства України, 
яке було чинним у 90-х роках ХХ 
століття. Його аналіз свідчить, що 
право тимчасового користування 
землею як окремий титул істотно 
відрізнялося від такого титулу на зем-
лю, як право оренди землі. По-перше, 
згідно з ст.ст. 7 і 8 зазначеного Ко-
дексу, договір на право тимчасово-
го користування землею мав меншу 
кількість істотних умов: до них нале-
жать лише об’єкт (земельна ділянка 
із зазначенням цільового призначен-
ня) та строк користування. Натомість 
істотними умовами договору на пра-
во довгострокового тимчасового ко-
ристування землею на умовах оренди 
були об’єкт, строк користування зем-
лею, орендна плата. По-друге, плата 
за довгострокове тимчасове користу-
вання землею вносилася у вигляді 
земельного податку, натомість плата 
за довгострокове тимчасове кори-
стування землею на умовах оренди 
вносилася у формі орендної плати, 
розмір якої визначався сторонами 
цього договору (ст. 2 Закону Украї-
ни «Про плату за землю»). По-третє, 
строк довгострокового тимчасового 
користування землею становив від 
трьох до двадцяти п’яти років, тоді 
як строк довгострокової оренди ста-
новив від 3-х до 50 років. По-четверте, 
об’єктом права довгострокового тим-
часового користування землею були 
лише землі державної власності, які 
надавалися у користування Радами 
народних депутатів. А у довгостро-
кове тимчасове користування землею 
на умовах оренди могли передавати-
ся як землі державної, так і землі ко-
лективної та приватної власності.

Таким чином, право довгостро-
кового тимчасового користування 
землею та право довгострокового 
тимчасового користування зем-
лею на умовах оренди являли со-
бою різні види договорів, на ос-
нові яких громадяни та юридичні 
особи отримували різні за змістом 
види прав на земельні ділянки. 
Слід відмітити, що з прийняттям 
6 жовтня 1998 р. Закону України 
«Про оренду землі» відмінності 
між цими видами прав на землю 
істотно збільшилися. 

По-перше, з прийняттям і вве-
денням у дію цього Закону до ре-
гулювання відносин оренди землі 
припинилося застосування поло-
жень статті 8 Земельного кодексу 
України в редакції від 13 березня 
1992 р., оскільки ці відносини були 
врегульовані спеціальним зако-
ном – Законом «Про оренду зем-
лі». Адже одним із важливих пра-
вил застосування правових актів в 
Україні є правило про пріоритет 
норм спеціального закону, яким 
є Закон «Про оренду землі», над 
нормами загального закону, яким 
є зазначений Земельний кодекс 
України.

По-друге, Законом «Про орен-
ду землі» істотно змінений суб’єкт-
ний склад договорів оренди землі. 
Так, згідно з Законом, орендарями 
земельних ділянок в Україні могли 
бути: 1)  районні,  обласні,  Київська  
і  Севастопольська   міські державні 
адміністрації, Рада міністрів Авто-
номної Республіки  Крим та Кабі-
нет Міністрів України; 2) органи  
місцевого самоврядування: сільські, 
селищні, міські ради; 3) громадяни 
України, юридичні особи, релігійні, 
громадські організації,  міжнародні 
об’єднання та організації, а  також 
іноземні держави, іноземні юри-
дичні та фізичні  особи,  особи  без 
громадянства.

По-третє, Законом «Про орен-
ду землі» суттєво змінений перелік 
істотних умов договору оренди зем-
лі, до яких належали: 1) об’єкт орен-
ди  (місце  розташування  та  розмір  
земельної ділянки); 2) термін до-
говору оренди;  3) орендна плата 
(розмір, індексація, форми платежу,  

терміни та порядок внесення і пе-
регляду); 4)  цільове  призначення,  
умови  використання  і  збереження 
якості землі; 5) умови повернення 
земельної ділянки орендодавцеві; 
6) існуючі обмеження і обтяжен-
ня щодо використання  земельної 
ділянки; 7) сторона  (орендодавець  
чи  орендар),  яка   несе   ризик ви-
падкового  пошкодження  або  зни-
щення  об’єкта  оренди  чи  його 
частини; 8) відповідальність сторін. 
Крім того, невід’ємною частиною 
договору оренди визнавався план 
(схема) земельної ділянки, без якої 
цей договір вважався недійсним.

По-четверте, з прийняттям 
і введенням у дію Закону «Про 
оренду землі» у законодавство і 
практику була введена нова назва 
договору, на основі якого виника-
ли земельно-орендні відносини. 
Замість терміну «договір на пра-
во тимчасового довгострокового 
користування землею на умовах 
оренди» був введений термін «до-
говір оренди землі».

Таким чином, виходячи з ви-
щевикладеного та враховуючи 
той факт, що Договір на право 
тимчасового довгострокового ко-
ристування землею між Закри-
тим акціонерним товариством 
«К-л» та Київською міською ра-
дою був укладений 25 серпня 
1999 року, тобто, після прийнят-
тя і введення у дію Закону «Про 
оренду землі», є всі підстави вва-
жати, що цей договір не є різно-
видом договору оренди землі і до 
нього не можуть застосовуватися 
як положення Закону України 
«Про оренду землі» від 6 жовтня 
1998 р., так і положення ст. 8 Зе-
мельного кодексу України в ре-
дакції від 13 березня 1992 року.

Питання 2. Чи поширюються 
автоматично норми чинного зако-
нодавства, що регулюють відноси-
ни оренди землі, на відносини, що 
виникли та продовжують діяти на 
підставі договору тимчасового дов-
гострокового користування, укладе-
ного відповідно до раніше діючого 
законодавства?

Відповідь на питання 2. В зв’яз-
ку з прийняттям 25 жовтня 2001 р. та 
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введенням у дію 1 січня 2002 р. ново-
го Земельного кодексу України Зе-
мельний кодекс України в редакції 
від 13 березня 1992 р. втратив чин-
ність з 1 січня 2002 р. На відміну від 
останнього, новий Земельний ко-
декс України не передбачає можли-
вості набуття та здійснення такого 
права на землю, як право тимчасо-
вого довгострокового користування 
землею. Натомість новий Кодекс 
передбачає можливість набуття 
та здійснення права оренди землі. 
Оскільки Договір на право тимчасо-
вого довгострокового користування 
землею між Закритим акціонер-
ним товариством «К-л» та Київсь-
кою міською радою був укладений 
25 серпня 1999 року строком на 25 
років на момент введення у дію но-
вого Земельного кодексу України 
цей Договір не втратив чинність, 
то у зв’язку з цим виникає питан-
ня, які юридичні наслідки настали 
щодо цього Договору з 1 січня 2002 
р. Чітка відповідь на дане питання 
міститься у пункті 7 Розділу Х «Пе-

рехідні положення» чинного Зе-
мельного кодексу України. Згідно 
з цим пунктом, громадяни та юри-
дичні особи, що одержали у влас-
ність, у тимчасове користування, 
в тому числі на умовах оренди, зе-
мельні ділянки у розмірах, що були 
передбачені раніше діючим зако-
нодавством, зберігають права на ці 
ділянки. Отже, чинний Земельний 
кодекс України визнає набуті до 
його введення у дію права на зе-
мельні ділянки, навіть незважаючи 
на те, що норми цього Кодексу не 
передбачають можливості набуття 
земельних ділянок у довгострокове 
тимчасове користування, яке не є 
орендою землі. 

Водночас пунктом 6 Розділу Х 
«Перехідні положення» чинного 
Земельного кодексу України пе-
редбачене ще одне правило. Згідно 
з цим пунктом, громадяни та юри-
дичні особи, які мають у постійно-
му користуванні земельні ділянки, 
але за цим Кодексом не можуть 
мати їх на такому праві, повинні 

до 1 січня 2008 року переофор-
мити у встановленому порядку 
право власності або право оренди 
на них. Отже, чинний Земельний 
кодекс України не містить вимо-
ги щодо переоформлення права 
довгострокового тимчасового ко-
ристування землею у якесь інше 
право на землю, включаючи право 
оренди землі. Саме тому до дого-
ворів на право довгострокового 
тимчасового користування землею 
норми чинного Земельного кодек-
су України щодо оренди землі (ст. 
93) та Закону «Про оренду землі» 
застосуванню не підлягають.

Вищевикладене дає підстави 
для висновку про те, що норми 
чинного законодавства України, 
які регулюють відносини щодо 
оренди землі, на відносини, які 
виникли та продовжуються на 
підставі договору на право тим-
часового довгострокового кори-
стування землею, укладеного 
відповідно до раніше чинного за-
конодавства, не поширюються. 

Ситуація в аграрній сфері 
сьогоднішньої України склала-
ся таким чином, що одна части-
на землі сільськогосподарського 
призначення орендується фер-
мерськими господарствами (ФГ), 
а інша – крупними агрохолдин-
гами. Як перші, так і другі ма-
ють суттєві переваги та недоліки. 
Проведемо правовий аналіз 
діяльності фермерів та агрохол-
дингів, їхні принципи ведення 
господарства, оформлення до-
говорів оренди землі, виплати 
орендної плати та їх значення 
для розвитку регіону.

Забезпечення робочими міс-
цями населення

За оцінками експертів, пере-
важна більшість ФГ має в оренді 
від 800 до 3000 га землі, при цьо-
му забезпечує робочими місцями 
приблизно 40-50 чоловік. Це по-
яснюється тим, що фермеру тре-

ба обробити землю, обслужити 
власний тік, тракторну бригаду, 
ферму, а для цього потрібні люд-
ські ресурси. До того ж, дрібні 
сільськогосподарські господарства 
розвивають тваринництво, а для 
великих підприємств ця галузь заз-
вичай збиткова.

Та ж цифра у 40-50 робочих 
місць стосується й агрохолдингів, 
але на набагато більшу кількість 
землі – у середньому 30000 га. 
Причина цього проста: завдяки 
суттєво більшим матеріальним 
ресурсам крупні підприємства за-
лучають до обробітку землі вели-
когабаритну та широкозахватну 
техніку, тому людського ресурсу 
їм треба значно менше. Хоча за-
робітна плата працівників при 
цьому вища, ніж у дрібних госпо-
дарствах.

Швидкість прийняття управ-
лінських рішень

ольга КУПРІЯНОВА

ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ 
ГОСПОДАРСТВ  ТА АГРОХОЛДИНГІВ

Директор ЮК «Справа Честі»
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Якщо порівнювати швидкість 
прийняття управлінських рішень 
фермера та керівника агропід-
приємства, можна зазначити, що у 
цьому питанні перший мобільні-
ший. Він набагато швидше вирішує 
ключові питання, адже поєднує в 
одній особі і власника, і директора. 
Виходячи з цього, йому не потрібно 
ні з ким погоджувати свої дії. Влас-
ник ФГ може піти на зустріч лю-
дині, яку знає з дитинства, випла-
тити раніше орендну плату (ОП) 
або просто допомогти у вирішенні 
проблеми, і для цього не треба нія-
ких листів, заяв, звернень. Люди лю-
блять, коли менше паперів, а більше 
діла. Робітники і пайовики сприй-
мають фермера як свого, в той час 
як представника великого агропід-
приємства – як чужого, якому неві-
домі проблеми регіону. 

Особливості виплати оренд-
ної плати пайовикам

Між агрохолдингом і фер-
мерським господарством є сут-
тєва різниця у принципах випла-
ти ОП пайовикам. Як правило, 
крупні підприємства працюють 
за затвердженою формою дого-
вору оренди землі (ДОЗ), яку не 
мають можливості змінювати 
в індивідуальному порядку. З 
фермером все інакше, його кре-
до – особистий підхід до кожно-
го. Він працює у конкретному, 
обмеженому регіоні, а не по всій 
країні, тому може собі це дозво-
лити. ФГ часто укладають ДОЗ 
строком менше, ніж на 7 років 
(наприклад, на 1 рік), що забо-
ронено Законом України «Про 
оренду землі». Відомі випадки, 
коли фермер у договорі вказує 
менший, ніж є насправді, % ОП, 
який підлягає оподаткуванню, а 
людям на руки видає суму у 2-3 
рази більшу. Іноді фермерське 
господарство обробляє землю без 
усіляких договорів. Це вигідно 
і орендареві (не сплачує подат-
ки), й пайовикам (при отриманні 
субсидій, про що буде йти мова 
далі). Проте такі дії знаходять-
ся за межами юридичного поля, 
тому можливе невиконання ус-

них домовленостей: або фермер 
заплатить менше, ніж обіцяв, чи 
взагалі не заплатить, або ж пайо-
вик збере врожай на своїй землі, і 
фермер не зможе нічого довести 
в суді.

Субсидії
Неоподаткована орендна пла-

та вигідна пайовику з наступної 
причини: вона не зараховується до 
його офіційного доходу, а тому не 
впливає на нарахування і випла-
ту субсидій. У нинішній складній 
економічній ситуації з високою 
вартістю комунальних послуг ба-
гато орендодавців ідуть на такі 
неправомірні дії, часто навіть не 
усвідомлюючи їх незаконність. По 
суті, це махінації, якими крупні 
компанії ніколи не будуть займа-
тися. Це ухиляння від сплати по-
датків і недобросовісне ведення 
документації.

Натуроплата
Ще одна суттєва відмінність 

полягає у способах виплати ОП. 
Якщо говорити про агрохолдин-
ги, то вони намагаються прово-
дити виплату орендної плати 
виключно у грошовій формі. В 
той же час ФГ ще доволі ши- 
роко практикують розрахунок за 
оренду паю у натуроплаті. Для 
селян, які в основному мають не-
великі власні господарства, такий 
вид оплати може бути більш зруч-
ним. Також у фермерів різноманіт-
ний продуктовий кошик за пай: як 
по зерну (це може бути кукурудза, 
пшениця, ячмінь, жито, соняшки 
тощо), так і по товарах широко-
го вжитку (борошно, цукор, олія, 
яйця). Переваги агропідприємств – 
це сплата ОП на початку року (уже 
з січня), фермери ж, як правило, 
починають виплачувати орендну 
плату лише після збору врожаю та 
його реалізації (найчастіше восени). 
Недобросовісні орендарі часто за-
тримують виплату орендної плати 
орендодавцям. Це може стати під-
ставою для розірвання договору. 

Розвиток соціальної сфери у 
сільській місцевості

На сьогоднішній день соціаль-
на сфера на селі фінансується з 
місцевого бюджету, що не від-
повідає потребам у ремонті шкіл, 
садочків, амбулаторій, інших уста-
нов. В усіх цих питаннях може до-
помогти крупний агрохолдинг, 
який орендує землі в даній місце-
вості. У нього достатньо ресурсів 
для підтримки регіону. Дуже ча-
сто керівництво агропідприємства 
бере на себе подібні зобов’язання 
для залучення на свій бік більшого 
числа пайовиків. 

Що стосується фермерів, то їх-
ній вклад у розвиток соціальної 
сфери на селі в основному міні-
мальний. Не ті ресурси, а якщо з’яв-
ляються зайві кошти, ФГ завжди 
пустить їх на свій розвиток. Хоча, 
звичайно, бувають і винятки.

Діяльність як агрохолдингів, 
так і фермерських господарств 
треба проводити законно, до цього 
потрібно схиляти як пойовикі, так 
і орендарів. Тут допоможе аудит 
земельного банку підприємства, 
наведення порядку в договорах, 
повна та своєчасна виплата оренд-
ної плати. Це дозволить уникнути 
адміністративної та кримінальної 
відповідальності, вирішувати всі 
конфліктні питання виключно у 
правовому полі. 

Комітет Асоціації адвокатів 
України з земельного та аг- 
рарного права запрошує всіх 
бажаючих адвокатів долучи- 
тися до роботи.

З більш детальною інфор- 
мацією щодо роботи Комі-
тету та майбутніх заходів 
можна ознайомитися на сай-
ті ААУ за посиланням:
www.uaa.org.ua
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СЕМІНАР НА ТЕМУ: «РОЗРОБКА ТА ВИКОРИСТАННЯ 
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ДОГОВІРНА 

ТА ПОДАТКОВА МОДЕЛЬ РОБОТИ»

Асоціація адвокатів України 
та Асоціація правників України 
24 березня 2016 р. провели спіль-
ний семінар на тему: «Розробка та 
використання програмного забез-
печення: договірна та податкова 
модель роботи». Захід організо-
ваний Комітетами ААУ та АПУ з 
інтелектуальної власності, Комі-
тетом ААУ з податкового права, 
Комітетом АПУ з податкового та 
митного права за участі Комітету 
АПУ з питань телекомунікацій, ІТ 
та Інтернету.

Тема виявилась настільки акту-
альною, що семінар зібрав справж-
ній аншлаг! 

Перший доповідач, Лариса Ан-
тощук, партнер юридичноїфірми 
«TaxTerra», директор Палатипо-
датковихконсультантівУкраїни, 
член ради Комітету АПУ з подат-
кового та митного права, розповіла 
про податкові наслідки розробки 

програмного забезпечення в трудо-
вих відносинах, податкові ризики ро-
боти з ФОПами на єдиному податку 
та зарубіжний досвід усунення цих 
ризиків. Доповідач підняла актуаль-
не питання удаваного працевлашту-
вання українських програмістів. Ця 
тема зацікавила багатьох присутніх. 

Учасник семінару Микита 
Полатайко, координатор прак-
тики інформаційних технологій 
«SayenkoKharenko», юрист, голова 
Комітету АПУ з питань телеко-
мунікацій, інформаційних тех-
нологій та Інтернету, поділився 
українською судовою практикою 
розгляду спорів стосовно удаваного 
працевлаштування.

Неймовірно цікаво було слу-
хати доповідь Вікторії Остапчук, 
керуючого партнера Патентно-ю-
ридичної агенції «Синергія», адво-
ката, патентного повіреного, за-
ступника голови Комітету АПУ 
з інтелектуальної власності, яка 
розкрила дискусійні питання щодо 
оподаткування платежів за викори-
стання програмного забезпечення 
суб’єктом господарювання.

Учасники семінару активно до-
лучились до обговорення позиції 
податкових органів щодо оподат-
кування платежів за договорами з 
«кінцевими користувачами», кори-
стувачами saas-сервісів та надава-
чами послуг з технічного обслуго-
вування, оновлення і впровадження 
програмного забезпечення. 

На останок модератор заходу, 
Анна Кравчук, партнер Патент-
но-юридичної агенції «Синергія», 
адвокат, патентний повірений, 
голова Комітету ААУ з інтелек-
туальної власності, підготувала 
для учасників семінару справжню 
цікавинку – діалог судді Окружно-
го адміністративного суду міста 
Києва, Сергія Каракашьяна та пар-
тнераSayenkoKharenko, к.ю.н., спів-
голови юридичного комітету Аме-
риканської торговельної палати 
в Україні (АСС), Сергія Верланова. 
Діалог був побудований на основі 
змодельованих судових спорів між 
податковим органом та платником 
податків, який використовує про-
грамне забезпечення, отримане 
від нерезидента. Учасники заходу 
отримали інформацію до роздумів 
та справжнє задоволення від дотеп-
них зауважень судді та порад Сергія 
Верланова.  

Людмилу Гаврилову призначено Головою Харківського відділення ААУ

Рішенням Правління ААУ від 31 березня 2016 року адвокат, партнер 
Адвокатського об’єднання «Юридична фірма «VILEON» Людмила Гаври-
лова, призначена Головою Харківського відділення ААУ.

Вітаємо з призначенням та бажаємо успіхів у роботі задля розвитку 
Харківського відділення ААУ.

ПРИЗНАЧЕННЯ
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Фабула конкретної справи, без-
посередньо з ухвали господарського 
суду:

Міжрайонний прокурор в ін-
тересах держави в особі Міської 
ради звернувся до господарського 
суду з позовом до Підприємства 
про стягнення грошових коштів 
на відшкодування збитків за ко-
ристування з 15.04.2011 року по 
24.05.2013 року без правовстанов-
люючих документів земельною 
ділянкою загальною площею 1,5513 
га, посилаючись на порушення від-
повідачем земельного законодав-
ства, бездіяльність щодо укладення 
договору оренди земельної ділян-
ки та несплати коштів за фактичне 
користування земельною ділян-
ко. Справа була порушена судом 
03 березня 2015 року. 

Спірний період – це період, 
в який Підприємство мало права 
власності на майновий комплекс, 

але ним не було укладено договір 
оренди землі. 

Попередньо також було з’я-
совано, що між сторонами все ж 
такі існували правові відносини 
щодо оренди земельної ділянки. 
Укладений раніше договір діяв до 
15.04.2011 року (початку перебігу 
спірного періоду). Але, на думку 
позивача, з 15.04.2011 року раніше 
укладений договір оренди земель-
ної ділянки припинив свою дію, 
а нового договору між сторонами 
укладено не було. 

Крім того,  відповідач 24.05.2013 
року здійснив продаж майнового 
комплексу третій особі, в зв’язку з 
чим, втратив права користування 
земельною ділянкою. 

В статті ми не будемо аналізу-
вати правові підстави пред’явлен-
ня позову, а тільки зупинимось 
на практичних аспектах розгляду 
зазначеної справи.

Застосування строків позовної 
давності до позовних вимог про 
відшкодування збитків за кори-
стування земельною ділянкою без 
правовстановлюючих документів

Підлягає застосуванню загаль-
ний строк позовної давності. Як 
відомо, строки позовної давності 
застосовуються судом при розгляді 
справи лише за заявою учасників 
процесу. Така заява була подана від-
повідачем у справі. 

Як зазначалось вище, справа 
була порушена 03 березня 2015 року, 
а спірним періодом щодо стягнення 
грошових коштів на відшкодування 
збитків за користування земельною 
ділянкою без правовстановлюючих 
документів є період з 15.04.2011 року 
по 24.05.2013 року. Таким чином, зі 
спірного періоду по строкам «випа-
дає» період з 15.04.2011 року по 02 
березня 2012 року.

Підстави поновлення догово-
ру оренди земельної ділянки

Позовні вимоги позивача були 
також обґрунтовані тим, що остан-
нім було прийнято рішення від 
14.04.2011 року про затвердження 
технічної документації із землеу-
строю на земельну ділянку площею 
1,5513 га та передано її в оренду від-
повідачу терміном на 5 років. Цим 
же рішенням відповідача було зо-
бов’язано в місячний термін укла-
сти з позивачем договір на оренду 
земельної ділянки. 

В зв’язку з тим, що в подаль-
шому відповідачем такий договір 
укладено не було, тому, на думку 
позивача, відповідач використову-
вав зазначену земельну ділянку без 
належних правових підстав. 

Позиція ж відповідача ґрунтува-
лася на тому, що останній правомір-
но використовував земельну ділянку, 
оскільки рішенням Міської ради від 
18 лютого 2011 року було поновлено 
договір оренди земельної ділянки 
терміном на п’ять років на підставі 
відповідного звернення відповіда-
ча. В зв’язку з зазначеним відповідач 
продовжував сплачувати плату за 
оренду землі на умовах раніше укла-
деного договору, зокрема, який пе-
редбачав плату за користування зе-
мельною ділянкою в розмірі 1,2 % від 
нормативно-грошової оцінки.

Так, відповідно до ст. 33 ЗУ «Про 
оренду землі» від 06.10.1998 року 
в редакції від 02.12.2010 року (ця 
редакція діяла при зверненні від-
повідача та прийняття позивачем 
рішення про поновлення догово-
ру оренди землі), після закінчення 
строку, на який було укладено до-
говір оренди землі, орендар, який 
належно виконував обов’язки від-
повідно до умов договору, має за 
інших рівних умов переважне пра-
во на поновлення договору. У разі 
поновлення договору оренди землі 
на новий строк його умови можуть 
бути змінені за згодою сторін. 

 Дмитро ЛЯПІН

Адвокат

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗГЛЯДУ ГОСПОДАРСЬКИМИ 
СУДАМИ СПРАВ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ 

ЗА КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ 
БЕЗ ПРАВОВСТАНОВЛЮЮЧИХ ДОКУМЕНТІВ
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Судові справи щодо якості хар-
чової продукції стають з кожним 
разом все більше і більше актуаль-
ними як у зв’язку з зростанням ви-
мог про захист прав споживачів, так 
і у спорах щодо поставки продукції 
між господарюючими суб’єктами. 

Процесуальне законодавство мі-
стить положення про належність та 
допустимість доказів (статті 58, 59 ЦПК 
України, ст. 34 ГПК України, ст. 70 
КАС України), а також про обов’яз-
ковість доказування (ст. 61 ЦПК Украї-
ни, ст.33 ГПК України, 71 КАС Украї-
ни), про звільнення від доказування 
(ст. 61 ЦПК України;  35 ГПК України).  

Разом з тим, будь-який доказ, 
що представлений у суді, має від-
повідати матеріально-правовим 
нормам, особливо в тих випадках, 
коли спеціальним законодавством 
до таких документів чи інформації 
пред’являються спеціальні вимоги. 

Разом з тим, харчове законодав-
ство змінюється, такі зміни мають як 

матеріально-правові так і процесу-
ально-правові складові, відбувається 
це не тільки на вимогу споживачів, 
виробників та постачальників, не 
тільки у зв’язку зі зміною поглядів 
суспільства на такі проблеми, але 
також і у зв’язку міжнародно-право-
вими зобов’язаннями України. Зо-
крема тими, що випливають з член-
ства України у СОТ та Угодою про 
асоціацію, яку підписала Україна.  

Питання якості та безпечності 
продукції регулюються цілим рядом 
нормативних актів України, а також 
положеннями міжнародного пра-
ва, зокрема СОТ, які ратифікувала 
України та законодавством ЄС, яке 
у цій частині є достатньо розвине-
ним і є прикладом для побудови від-
повідної правової системи в Україні. 

В основі такого регулювання – 
сукупність різних за своєю приро-
дою юридичних вимог: технічне за-
конодавство, положення про захист 
прав споживачів, про стандартиза-

олексанДр 
ПОЛІВОДСЬКИЙ

Член Правління ААУ, Керуючий 
партнер Правничої фірми «Софія»

ТАКТИКА ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВАХ ЩОДО ЯКОСТІ 
ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Укладення ж додаткової угоди 
щодо поновлення договору орен-
ди землі діючим на той момент 
законодавством України не було 
передбачено. 

Таким чином, відповідно до ви-
мог діючого законодавства України 
та на підставі рішення Міської ради 
від 18 лютого 2011 року було понов-
лено на 5 (п’ять) років Договір орен-
ди земельної ділянки.

Ціна питання – поновлення або 
укладення нового договору оренди

Якщо порівняти ставки оренди 
земельної ділянки у випадку понов-
лення договору та у випадку укла-
дення нового, стає зрозумілим різ-
не трактування правовідносин між 
сторонами.

Так, у випадку поновлення цьо-
го договору орендна ставка стано-
вить 1,2 %, а у випадку укладення 
нового договору – 6 %. Будь-які пи-
тання зайві! 

Тепер про те, як виникло рішен-
ня Міської ради про укладення но-
вого договору оренди. 

Міською радою приймається рі-

шення від 14 квітня 2011 року «Про 
вилучення, надання земельних 
ділянок у власність та користуван-
ня юридичним і фізичним особам 
для різного цільового призначен-
ня». Так зазначеним рішенням, зо-
крема, було затверджено технічну 
документацію із землеустрою щодо 
складення договору оренди земель-
ної ділянки відповідача (перед цім 
на ту саму ділянку була виготов-
лена нова технічна документація), 
передано дану земельну ділянку в 
оренду терміном на п’ять років від-
повідачу. 

Все це на фоні того, що раніше 
прийняте рішення про поновлення 
договору земельної ділянки скасо-
вано не було. 

Таким чином, виникли дві па-
ралельні правові реальності, в яких 
відповідно знаходились відповідач і 
позивач:в одній реальності діяв по-
новлений договір оренди земельної 
ділянки зі ставкою 1,2 %, а в іншій 
реальності вже діяв (мав бути укла-
дений) новий договір оренди зе-
мельної ділянки зі ставкою 6 %.

«Соломонове» рішення госпо-
дарського суду

Відповідачем по справі було по-
дано зустрічний позов – про визнан-
ня недійсним рішення Міської ради 
від 14.04.2011 року. Зазначений зу-
стрічний позов було прийнято су-
дом до спільного розгляду з первіс-
ним, не зважаючи на заперечення 
прокурора та позивача. 

Але все ж таки, в зустрічному 
позові було відмовлено. 

Разом з тим, судом хоч і частко-
во, якщо бути точним, то в розмірі 
61 %, було відмовлено позивачу в 
задоволенні позову про стягнення 
збитків. 

Якщо коротко, то суд прийшов 
до висновку, що орендна ставка не 
може бути меншою в будь-якому 
випадку 3 % від нормативно-грошо-
вої оцінки земельної ділянки, від-
повідно до якої відповідач зобов’я-
заний сплачувати орендну плату. 
Також, відмова в повній мірі стосу-
валася позовних вимог, по яких ми-
нув строк позовної давності. 
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цію і сертифікацію, про екологічний 
контроль, про вилучення товарів з 
ринку, про цивільно-правову від-
повідальність, положення адміністра-
тивного законодавства, про карантин 
рослин, про маркування продукції, 
про  санітарно-епідемічного законо-
давства, про ГМО, про органічну про-
дукцію, про законодавство, про захист 
економічної конкуренції  і навіть про 
кримінальну відповідальність, тощо. 
Кроткий перелік такого законодав-
ства, не рахуючи Конституцію Украї-
ни, виглядає наступним чином: 
 Про основні принципи та ви-

моги до безпечності та якості харчо-
вих продуктів в редакції Закону № 
1602-VII від 22.07.2014;
 Про вилучення з обігу, пере-

робку, утилізацію, знищення або 
подальше використання неякісної 
та небезпечної продукції, 14.01.00;
 Про забезпечення санітарного 

та епідемічного благополуччя насе-
лення 24.02.94 р.;
 Про державне регулювання ім-

порту сільськогосподарської продук-
ції 17 липня 1997 року №468/97-ВР;
 Про захист населення від ін-

фекційних хвороб 06.04.00 р.; 
 Про захист прав споживачів, 

12.05.91; 
 Про стандартизацію, 17.05.01;
 Про стандарти, технічні ре-

гламенти та процедури оцінки від-
повідності, 01.12.05;
 Про підтвердження відповід-

ності, 17.05.01;
 Про метрологію і метрологіч-

ну діяльність,  11.02.98;
cПро акредитацію органів з 

оцінки відповідності,  17.05.01 тощо. 
Крім законів існує ряд підза-

конних нормативних актів, а також 
кілька постанов та роз’яснень по-
рядку застосування норм вищена-
веденого законодавства, які видані 
судовою гілкою влади: 

- Постанова Пленуму Верховно-
го Суду України від 12 квітня 1996 
року № 5 «Про практику розгляду 
цивільних справ за позовами про 
захист прав споживачів» (з відповід-
ними змінами); 

- Постанова Пленум Верховно-
го Суду України від 27 березня 1992 
року N 6 «Про практику розгляду 

судами цивільних справ за позова-
ми про відшкодування шкоди» (з 
відповідними змінами); 

- Роз’яснення Вищого Арбітраж-
ного Суду України від 12.11.93 р. N 
01-6/1205 «Про деякі питання прак-
тики вирішення спорів, пов’язаних 
з поставкою продукції і товарів не-
належної якості та некомплектних» 
(з відповідними змінами). 

Наведений перелік законодав-
ства включає тільки основні норма-
тивні документи, на перший погляд 
виглядає строкато, однак насправді 
має свою систему, яку слід розуміти 
тим, хто буде працювати з такою ка-
тегорією справ.  

Слід зважати, що законодавство 
України містить цілий ряд руди-
ментів, тобто пережитків радянсь-
кої системи, де існував тотальний 
вертикальний контроль, мала місце 
«вертикаль» економічної влади. Од-
нак, сучасне законодавство України 
змінюється в напрямку до втілення 
принципів, ідей та концепцій, які 
прописані в законодавстві ЄС. При 
цьому термінологія та логіка зако-
нодавства ЄС у законодавстві Украї-
ни втілена частково, у зв’язку з чим 
виникають серйозні колізії, на які 
слід зважати при застосуванні норм 
законодавства України. 

Окремі положення ЄС для нас є 
незвичними і можуть викликати не-
розуміння. Термінологія та недореч-
ності, які, на перший погляд, мають 
місце, компенсуються іншими під-
ходами, які в нашій системі не засто-
совувалися. Так, у законодавстві ЄС 
та СОТ відсутні такі формалізовані 
терміни як «якість», однак у нашій 
правовій системі такий показник мав 
конкретні юридичні критерії, фор-
малізувався у стандартах та техніч-
них умовах, які були обов’язковими 
до виконання всіма виробниками та 
продавцями. Відповідно, стандарти 
були також критерієм якості. 

На противагу такому підходу 
законодавство СОТ та ЄС передба-
чає, що якість – це суто ринкова ка-
тегорія, вона має відповідати ціні, 
а стандарти не повинні включати 
критерій якості і взагалі є добровіль-
ними у використанні, крім окремих 
випадків, які спеціально передбача-

ються у законодавстві. При цьому 
відповідність ціни та якості продук-
ції доповнюється масивом законо-
давства, який гарантує споживачам 
доступ до інформації про товар. 
За таким підходом низька якість 
визнається правопорушенням тіль-
ки у тому разі, якщо товар неякісний 
настільки, що спричиняє або може 
спричинити шкоду споживачам, 
покупцям чи довкіллю. До настання 
такого ніхто не несе відповідальність 
за стан продукції. Така картина пра-
вового регулювання за законодав-
ством ЄС доповнюється концепцією 
простежуваності та обов’язком ви-
робника та продавця піклуватися 
про споживача чи покупця. 

Так, концепція простежуваності, 
яку ще називають «від лану до сто-
лу» передбачає обов’язок продавця 
забезпечити на вимогу споживача 
чи державних органів чи будь-кого 
інформацією про весь шлях товару 
на ринку: від сировини, з якої він 
зроблений до усіх документів, які 
підтверджують його стан.  

У законодавстві України вже є 
певні механізми, які використовують 
такий підхід, та які активно застосову-
ються. Так, відповідно до статті 15-1 За-
кону України «Про захист від недобро-
совісної конкуренції» забороняється 
повідомлення неповних, неточних, не-
правдивих відомостей, що вплинули 
або можуть вплинути на наміри цих 
осіб щодо придбання (замовлення) 
чи реалізації (продажу, поставки, ви-
конання, надання) товарів, робіт, по-
слуг цього суб’єкта господарювання.

Крім того, особливий інтерес 
викликають положення Закону 
України «Про основні принципи та 
вимоги до безпечності та якості хар-
чових продуктів в редакції Закону», 
який вперше за всю правову історію 
України містить відсилочні норми 
до законодавства та практики ЄС, які 
відтак, є джерелом права та мають 
застосовуватися в Україні (стаття 
16 та інші статті названого закону).  
Щоправда практична реалізація во-
чевидь буде викликати спори. 

З врахуванням вищенаведено-
го, можна виокремити такі спори в 
сфері якості та безпечності харчової 
продукції:  
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- щодо невідповідності інформа-
ції про товар (у тому числі за участі 
Антимонопольного комітету на під-
ставі ст. 15-1 Закону України «Про 
захист від недобросовісної конку-
ренції);  

- щодо вмісту ГМО у продукції;  
- щодо  органічної продукції; 
- щодо відшкодування шкоди 

життю та здоров’ю неякісною та не-
безпечною продукцією; 

- щодо накладання санкцій дер-
жавними органами (вилучення з 
ринку продукції, заборона діяль-
ності, шртафи тощо); 

- щодо видачі та оформлення до-
звільних документів органами, що 
наділені державними повноважен-
нями, у тому при здійсненні зовніш-
ньоекономічної діяльності тощо.    

Які тактичні прийоми слід викори-
стовувати адвокатам у такій категорії 
справ. Зупинимося на кількох з них: 

1) Слід користуватися пре- 
зумпцією правомірності. Так, якщо 
підприємство вело діяльність з ви-
робництва чи продажу харчових 
продуктів, то, за наявності дозвільних 
документів, не потребує доказування 
правомірності своїх дій. Доказування 
вини та складу правопорушення під-
приємства у такому разі покладаєть-
ся на позивача або державні органи, 
що застосовують санкції. Так, не до-
цільним є проведення експертизи на 
предмет відповідності власної про-
дукції вимогам стандартів та поло-
женням законодавства. 

2) Доцільно наполягати на до-
триманні вимог законодавства про 
належність і допустимість доказів 
по таких справах. Так, належним та 
допустимим доказом недодержан-
ня встановлених вимог щодо якості 
та безпечності харчової продукції 
є постанова суду у справі про ад-
міністративні правопорушення по 
статтям, які прямо передбачають 
таке адміністративне правопору-
шення (статті 155, 166-22, 167, 168-1 
КпАП України). Без такої постано-
ви суду звинувачення у порушенні 
встановлених вимог, невідповідності 
продукції чи послуг вимогам стан-
дартів є безпідставними. Крім того, 
належним і допустимим доказом 
про повідомлення неповних, неточ-

них та неправдивих відомостей є (ст. 
15-1 Закону України «Про захист від 
недобросовісної конкуренції»), яка 
встановлюється у порядку, що визна-
чається законодавством про захист 
від недобросовісної конкуренції. 
Водночас, при поданні доказів по про 
те, що відповідач не дотримується 
законодавства про якість та безпеку 
харчових продуктів варто підкріпи-
ти свої доводи належним чином, а 
саме – переліченими вище доказами. 

3) Доцільно використовува-
ти міжнародні договори, що ста-
новлять систему СОТ, а також 
практику та нормативні акти ЄС, 
оскільки такі доводи на сьогодні пря-
мо передбачені як джерело права 
у законодавстві України. Водночас, 
слід потурбуватися про форму та-
ких доказів, зокрема вказати де і як 
були такі документи оприлюднені, 
надати належний переклад матері-
алів та обґрунтування обов’язково-
сті врахування таких доказів. Крім 
того, доцільно аргументувати свою 
позицію доводами та принципами 
законодавства ЄС та СОТ. Угоди СОТ 
є частиною законодавства України, 
а законодавство ЄС, як зазначалося 
вище, прямо вказане як те, що може 
застосовуватися у продовольчій сфе-
рі. Така аргументація потребує від 
адвоката певних знань, однак мож-
на розраховувати, що значна части-
на опонентів у спорах проти таких 
знань буде безсилою. 

4) Невідповідність вимогам щодо 
вмісту ГМО  чи інших вимог щодо 
продукції потребує спеціальних 
знань, відтак, має доводитися лабо-
раторним шляхом. Слід зважити, 
що таких лабораторій в Україні не 
багато, щодо ГМО, то їх можна пора-
хувати на пальцях однієї руки відтак, 
звинувачення у порушенні таких ви-
мог отримати у законний спосіб не 
просто. 

5) Відстоювати позицію, що сама 
лише наявність сертифікату чи іншо-
го дозвільного документу не звільняє 
від відповідальності за постачання 
небезпечної та неякісної продукції. 
Такі документи за законодавством ЄС 
та за чинним законодавством Украї-
ни, на відміну від того що діяло ра-
ніше, не можуть бути підставою для 

звільнення від цивільно-правової чи 
іншої відповідальності. Відтак, такі 
докази не варто оспорювати і дово-
дити неналежне отримання чи інші 
дефекти, оскільки їх достовірність не 
може обумовлювати настання чи не 
настання відповідальності.  

6) Варто вимагати повну і вичерп-
ну інформацію про товар, для цього 
є усі правові підстави. Така інформа-
ція не може вважатися комерційною 
таємницею чи конфіденційною ін-
формацією відомості про постачаль-
ника, про наявність стандартів, про 
вміст продукції тощо. Право на ін-
формацію надає адвокату використо-
вувати усі засоби, у тому числі  адво-
катський запит для отримання такої 
інформації в інтересах свого клієнта. 
У такому разі адвокату не можу бути 
відмовлено. Отримана інформація 
може використовуватися як доказ на 
обґрунтування своєї позиції. 

7) Слід комбінувати засоби от-
римання доказів та застосування ци-
вільної та адміністративно-правової 
відповідальності. Так, крім подання 
заяви до суду проти порушника прав 
можна звертатися із заявою до орга-
нів АМК України щодо поширення 
недостовірної інформації про товар, 
звертатися до контролюючих орга-
нів України, замовляти експертизи 
та брати довідки та висновки з дер-
жавних органів. Такий підхід гаран-
туватиме отримання широких мож-
ливостей для формування власної 
правової позиції. 

Як бачимо, доказування по спра-
вах про якість та безпечність продук-
ції має свої особливості і не є простим, 
вимагає спеціальних юридичних 
знань як українського, так і міжна-
родного права і права ЄС, а також 
особливого підходу до такої катего-
рії справ. У такій складній ситуації 
адвокатам слід правильно обирати 
тактичні прийоми, які дозволили б в 
законний спосіб захистити інтереси 
свого клієнта.  

Отже, адвокатам, як і завжди, слід 
не тільки оновлювати, однак також 
розширювати свої знання у сферах, 
яких вони практикують. Спори щодо 
якості та безпечності харчових про-
дуктів, яка, без сумніву, буде актуаль-
ною протягом часу, доки буде світ. 
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РОБОТА КОМІТЕТІВ

КРУГЛИЙ СТІЛ КОМІТЕТУ ААУ З НЕРУХОМОСТІ 
ТА БУДІВНИЦТВА «ДОГОВІРНІ СХЕМИ КУПІВЛІ 

НЕРУХОМОСТІ У ЗАБУДОВНИКА»

31 березня в Прес-центрі Ін-
формаційного агентства ЛІГА 
Бізнес Інформ Комітет з неру-
хомості та будівництва Асоціа-
ції адвокатів України спільно з 
Правовою группою «Домініон» 
провів круглий стіл на тему «До-
говірні схеми покупки нерухо-
мості у забудовника».

Учасники заходу обговорили 
питання купівлі нерухомості на 
первинному ринку в контексті про-
блеми існування великої кількості 
договірних схем придбання таких 
об’єктів, а також пов’язаних з ними 

ризиків для покупців та ефектив-
них способів захисту їх прав.

Голова комітету з нерухо-
мості та будівництва Асоціа-
ції адвокатів України Олександр 
Пінчук вказав на незадовільну си-
туацію в питаннях укладення й 
виконання договорів у сфері пер-
винного житла. 

У свою чергу юрист Правової 
групи «Домініон» Дмитро Груба 
зазначив, що в кожної з договірних 
схем є свої як переваги, так і не-
доліки. При цьому, як сказав юрист, 
на законодавчому рівні найбільш 
врегульованими питаннями є ті, що 
стосуються Фондів фінансування 
будівництва (ФФБ). Серед інших 
переваг юрист назвав «теоретич-
ну» наявність контролю з боку ін-
весторів над управителем коштів, а 
також можливість контролю цього 
управителя над забудовником.

«Із негативних моментів хотіло-
ся б відзначити те, що на мій погляд, 
необхідно страхування відповідаль-
ності забудовника, якого, на жаль, 
на сьогоднішній день, не існує», –
підкреслив Дмитро Груба.

Заступник Голови Громадсь-
кої Ради при Міністерстві регіо-
нального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального го-
сподарства України Владислав 
Кисіль зазначив, що мета регулю-
вання в питаннях договірних схем 
купівлі нерухомості у забудовни-
ка, відповідно до Статті 4 Закону 
«Про Інвестиційну діяльність», не 
досягнута.

Владислав Кисіль додав, що в 
данійсферіпокищопревалюєпатер-
налістськийпідхід. Однак, додав він, 
за великим рахунком«інвестиція в 
житловунерухомість – це лотерея». 

Експерт Офісу ефективного ре-
гулювання BRDO Марія Грабовська 
розповіла про свої напрацювання в 
цій сфері. 

«У рамках системного перегля-
ду нормативних актів, які здійснює 
Офіс, ми почали перегляд будівель-
ної галузі сааме із Закону «Про інве-
стиційну діяльність», з Закону про 
ФФБ, а також з Закону «Про дер-
жавну реєстрацію майнових прав», 
– додала експерт.

За результатами дискусії учас-
ники круглого столу обмінялися 
своїм баченням подальших кроків 
з метою встановлення співпраці 
та вироблення ряду пропозицій 
для їх реалізації на законодавчому 
рівні. 

ПРЕДСТАВНИКИ АСОЦІАЦІЇ ВИСТУПИЛИ СУДДЯМИ 
VII ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТУРНІРУ З КЛАСИЧНИХ 
СУДОВИХ ДЕБАТІВ ІЗ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА-2016

Віце-президент ААУ, керуючий 
партнер АК «Маршаллєр і партне-
ри» Зоя Ярош та член Правління 
Асоціації адвокатів України, пар-
тнер Правничої Фірми «Софія» 
Олександр Поліводський виступили 
суддями VII Всеукраїнського Тур-
ніру з класичних судових дебатів із 
земельного права-2016, який відб-
увся 11-12 квітня 2016 року в Київсь-
кому національному університеті 
імені Тараса Шевченка.

Учасниками турніру стали сту-
денти 1-4 курсів бакалаврату та 
студенти 1-2 курсу магістратури за 
напрямками підготовки «правозна-
вство» з різних вищих навчальних 
закладів України. 

Протягом турніру учасники 
мали можливість спробувати себе 
у нестандартній формі вивчення 
надзвичайно актуальної галузі – 
земельного права, познайомитися 
з ораторами-дебатерами з інших 

університетів, поспілкуватися з про-
фесійними юристами,які виступи-
ли в якості суддів, та здобути най-
важливіших для юриста навичок 
публічного виступу. 

Переможцям Турніру та кра-
щому дебатеру Зоя Ярош від Асо-
ціації адвокатів України вручила 
сертифікат на безкоштовну участь 
в Аграрному форумі з правових 
питань, який відбудеться 22 квітня 
2016 року в «Русь Аккорд Готель». 
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СТАТТЯ

Аграрна тематика останнім ча-
сом стає все більш популярною не 
тільки серед представників бізнесу, 
але й у професійному юридичному 
середовищі. Все більше адвокатів 
та юрисконсультів стало приділя-
ти уваги земельним питанням, до-
говірним відносинам пов’язаним з 
орендою землі, питаннями корпо-
ративних земельних спорів, особ-
ливостями оподаткування в аграр-
ному секторі та навіть питаннями 
приватизації що стають по новому 
актуальними сьогодні. 

В даній статті хотілося б більше 
уваги приділити питанням, що пев-
ною мірою можуть бути пов’язані з 
відкриттям ринку землі, проте існу-
ють і без нього. Це питання пов’я-
зані зі збереженням земельного бан-
ку та його розширенням.

В нашій країні, напевно, немає 
жодного видання, в якому б не об-
говорювалась проблема щодо від-
криття ринку землі, його плюсів та 
мінусів, в тому числі для аграріїв. 
Тому, мені б не хотілося сильно заг-
либлюватись в дану проблематику, 
оскільки це питання може відразу 

перейти з юридичної площини в 
політичну. Проте, все ж таки варто 
зазначити, що такий феномен як 
«мораторій» на відчуження земель 
сільськогосподарського призначен-
ня, без всякого сумніву, має бути 
скасований, а питання щодо мож-
ливості продажу має бути врегульо-
ване іншими законодавчими акта-
ми. Оскільки навіть при наявності 
мораторію, ринок землі все ж таки 
існує, хоче ми цього чи не хочемо.

Тож, відійшовши від питання 
ринку землі, хочу повернутись до 
питань щодо збереження та збіль-
шення земельного банку. Такі пи-
тання певною мірою постають пе-
ред кожним агро виробником, чи 
це є фермерське господарство на 
100 га, чи агрохолдинг на 100 000 га. 
Загалом їх можна розділити на дві 
групи, до першої відносяться про-
блеми щодо збереження вже існую-
чого земельного банку, а до другої 
проблеми з розширенням.

Тож почнемо з першого питан-
ня – це збереження земельного бан-
ку, а точніше боротьба з відтоком 
пайовиків (орендодавців).

Ця хвороба з року в рік стає все 
актуальнішою та болючішою. І нею 
хворіють, як агрохолдинги, так і 
невеликі господарства. При цьому 
причиною проблеми можуть бути 
як певні внутрішні суб’єктивні та 
об’єктивні фактори, так і зовнішні 
фактори у вигляді конкурентів (до-
бросовісних та недобросовісних). 
Майже кожен орендар землі з періо-
дичністю в 5, 7, 10 років (а іноді ще 
частіше) зіштовхується з проблемою 
продовження договорів оренди і 
для більшості з них, звістка про те 
що частина пайовиків не хоче про-
довжувати договори оренди, стає 
сюрпризом.  Тобто відсутність про-
блеми, в один день переростає в її 
мега актуальність, проте не все як 
просто як здається і дивитись по-
трібно набагато ширше ніж може 
власник підприємства.

Як я вже сказав, дуже мало під-
приємств в України підходять до 
питання збереження земельного 
банку планомірно та комплексно. 

Тобто, на сьогодні дане питання 
стає чи найважливішою проблемою 
аграрія нарівні з курсом долара, ро-
стом цін на паливно-мастильні ма-
теріали, насіння, добрива. 

Причинами відтоку можуть 
бути абсолютно різні та навіть поде-
куди не пов’язані між собою факто-
ри, такі як слабка правова конструк-
ція договору оренди, відсутність 
контакту з органами місцевого са-
моврядування, та посадовими осо-
бами, виплата орендної плати хоча в 
строк встановлений договором, тро-
те не тоді коли цього вимагають об-
ставини (наприклад, коли більшість 
пайовиків хочуть отримати кошти 
до вересня місяця, а по договору ви-
плата до кінця грудня), відсутність 
комунікацій з пайовиками, відсут-
ність відповідальної особи за робо-
ту з землею, відсутність соціального 
навантаження (обов’язку), а іноді 
навіть відсутність передових техно-
логій, що також відверне пайовика 
в бік кращого орендаря, оскільки 
людина істота соціальна, і кожен 
хоче щоб його земля оброблялась 
найкращим чином. 

Більшість з цих факторів, що 
в подальшому стають причинами 
відтоку, або не помітні власнику 
та/або менеджменту підприємства, 
або в силу різних причин не хочуть 
помічатись.

І ось тут в пригоді може стати 
досвідчений юрист, який може про-
вести відповідний аудит підприєм-
ства, виявити недоліки та прога-
лини та запропонувати шляхи їх 
вирішення. Проте скажу більше, 
чогось багато агро виробників вже 
звикли до слова юридичний аудит, 
або Due Diligence, який проводить-
ся перед придбати або продати 
підприємство, ба більше, навіть ба-
гато з них готові платити за це не-
малі кошти, а от юридичний аудит 
з приводу роботи підприємства по 
земельних питаннях, щодо збере-
ження пайовиків та їх примножен-
ня, поки що викликає здивування, 
та на мою думку, це справа часу та 
гострої необхідності, яка з кожним 
днем все набирає оберти.

віталій ЯНКОВИЧ

ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗБІЛЬШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО БАНКУ

Старший юрист 
ALEXANDROV&PARTNERS
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РОБОТА КОМІТЕТІВ

Проблема розширення земель-
ного банку.

Звичайно дане питання завжди 
гостро стояло для кожного аграрія. 
Тому почнемо з способів розширен-
ня. Такими способами можуть бути:

• укладення договорів орен-
ди (суборенди) з приватними влас-
никами та органами державної вла-
ди та місцевого самоврядування;

• укладення договорів емфі-
тевзису;

• купівля-продаж корпора-
тивних прав суб’єктів господарю-
вання, які має права оренди (ко-
ристування), а іноді і власності на 
земельні ділянки;

• застосування інших юри-
дично-правових конструкцій щодо 
отримання права користування 
землею.

Сказати який з цих способів самий 
дієвий та ефективний є досить важко, 
оскільки кожен з них тією чи іншою 
мірою виправдовує ті цілі які стоять 
перед аграрієм в певний період.

Так, договори оренди, хоча не до-
зволяють отримати максимальний 
приріст земельного банку, проте є 
самою розповсюдженою конструк-
цією співпраці власників земель та 
орендарів. З іншої сторони, дого-
вори оренди є самим найбільш за-

регульованим способом отримання 
права користування землею, що має 
своє переваги та недоліки. Перевага-
ми можна назвати наявність різного 
роду роз’яснень, листів, та порядків, 
в тому числі наявність усталеної су-
дової практики. А недоліками, все 
ж є зарегульованість орендних від-
носин  зі сторони держави, яка не 
дозволяє використовувати даний 
метод повною мірою.

Емфітевзис – це право користу-
вання чужою земельною ділянкою 
для сільськогосподарських потреб, 
яке може відчужуватися і передава-
тися у порядку спадкування. Основ-
ними його відмінностями від орен-
ди є: строк договору щодо землі 
приватної  власності не обмежуєть-
ся 50 роками, це право може бути 
відчужено, переданого в заставу, до 
статутного капіталу та у спадщину, 
крім того оплата по договору мож-
лива за згодою сторін, в тому числі 
наперед на весь строк користуван-
ня. І напевно основною перевагою є 
його незарегульованість зі сторони 
держави. Проте, варто зазначити, 
що власники землі, а в основному 
це жителі сільської місцевості, не 
охоче укладають договори емфіте-
взису, навіть якщо їх строк буде не 
більший за строк договорів оренди, 

це пов’язане в першу чергу з малою 
обізнаністю населення та страхом 
втратити землю.

Ну і черговим механізмом збіль-
шення земельного банкує купів-
ля-продаж корпоративних прав 
господарських товариства що во-
лодіють правами оренди (користу-
вання) землі. Це звичайно самий 
швидкий та дієвий метод збіль-
шення земельного банку, проте і 
він пов’язаний з багатьма ризика-
ми. В першу чергу, це ризик прид-
бати неліквідне підприємство з 
прихованими боргами та пробле-
мами старого керівництва, в тому 
числі пов’язаними з можливими 
кримінальним справами.  Проте 
вихід є, це проведення якісного 
аудиту Due Diligence перед прид-
банням такого підприємства. Лише 
правильний, якісний та повноцін-
ний аудит дозволить максимально 
проаналізувати стан справ на під-
приємстві, виявити приховані та 
назріваючі проблеми та уникнути 
негативних наслідків. 

Отже, як це банально не зву-
чить, проте проблема збереження 
та розширення земельно банку є 
ключовою проблемою  в аграрному 
секторі, яка породжує за собою ряд 
інших. 

СЕМІНАР НА ТЕМУ «ПРАКТИКА МІЖНАРОДНОГО 
ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ: ХОЛДИНГИ, ТОРГІВЛЯ, 

ЗАХИСТ АКТИВІВ, РАХУНКИ В ІНОЗЕМНИХ БАНКАХ. 
ОГЛЯД ОСТАННІХ ЗМІН В УКРАЇНІ ТА СВІТІ»

25 березня 2016 року в примі-
щенні Національної спілки жур-
налістів України відбувся семінар 
на тему «Практика міжнародного 
податкового планування: холдин-
ги, торгівля, захист активів, рахунки 
в іноземних банках. Огляд остан-
ніх змін в Україні та світі». Даний 
захід був організований та прове-
дений комітетом з міжнародного 
права Асоціації Адвокатів України 
та юридичною фірмою «ICF Legal 
Service». Модератором семінару 
була Власюк Катерина – адвокат, 
голова Комітету міжнаро дного 

права ААУ, керуючий партнер ЮК 
«AVG group».

Доповідачем виступила Улья-
нова Наталія,. CEO в «ICF Legal 
Services», яка має професійний до-
свід 15 років. Є автором численних 
публікацій у сфері податкового та 
корпоративного права в провідних 
ділових видаваннях України. Має 
10 років практики організації та 
виступів на конференціях та семіна-
рах, присвячених останнім досяг-
ненням в міжнародному податко-
вому плануванні. Наталія Ульянова 
розповіла про антиофшоризацію, 
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КРУГЛИЙ СТІЛ «ОСТАННІ ТЕНДЕНЦІЇ У ПРАКТИЦІ РОЗГЛЯДУ 
СПРАВ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СУДОМ З ПРАВ ЛЮДИНИ»

08 квітня 2016 року відбувся 
круглий стіл «Останні тенденції у 
практиці розгляду справ Європей-
ським Судом з прав людини», який 
був проведений Комітетом з між-
народного права ААУ за сприян-
ням Миколи Пашинського.

Модератором заходу виступила 
Власюк Катерина Петрівна – адво-
кат, голова Комітету з міжнарод-
ного права ААУ, керуючий партнер 
ЮК «AVGgroup».

Доповідачами були: 
 Пушкар П.В., к.ю.н., доцент 

юридичного факультету КНУ імені 
Т.Шевченка, старший юрист Секре-
таріату ЄСПЛ; 
 Михайленко В.В., адвокат, викла-

дач, національний тренер Ради Європи 
з Європейських антидискримінаційних 
стандартів, тренер з прав людини, 
ад’юнкт Національної академії вну-

трішніх справ; 
 Пашинський М.М., партнер АО 

«Фортіс», член Правління ААУ; 
 Легких К. В., адвокат, к.ю.н, до-

цент кафедри кримінального процесу і 
криміналістики Академії адвокатури 
України, національний експерт Офісу 
РЄ в Україні.

Обговорювались теми:
- «Практика ЄСПЛ у галузі захи-

сту права власності: основні тенден-
ції розвитку». 

- «Процедура визнання бан-
ку неплатоспроможним та його 
ліквідація НБУ, захист прав акціо-
нерів в ЄСПЛ».

- «Складний обов’язок: викори-
стання стороною захисту концепції 
«якість закону» при покладенні на 
підзахисного додаткових обов’яз-
ків в межах обрання запобіжного 
заходу». 

- «Право на справедливий суд, 
сучасні тенденції у кримінальному 
процесі».

Особливо цікавим та інформа-
тивним був виступ Павла Пушка-
ря – юриста Секретаріату ЄСПЛ, 
який зазначив, що на даний час у 
ЄСПЛ  на розгляді знаходиться 14 
500 заяв, це 22% від усіх звернень.

Умовно найбільш поширені 
підстави для звернення до ЄСПЛ 
можна поділити на 4 категорії:

1. Невиконання рішень судів;
2. Недотримання розумних 

строків розгляду справ;
3. Застосування тортур, катуван-

ня та неналежних умов утримання;
4. Порушення процедури збору 

доказів та застосування запобіжних 
заходів.

Дякуємо всім за участь! 

деофшоризацію, антикорупційну 
стратегію і законодавство про роз-
криття бенефіціарних власників в 
Україні та світі. Також поділилася 
досвідом з приводу міжнародного 
структурування бізнесу, вказала на 
зміни в законодавстві України щодо 
оподаткування виплати роялті та 
відсотків на користь нерезидента, ва-
лютні обмеження, встановлені НБУ.

Були висвітлені питання про 

особливості міжнародного регулю-
вання торгівлі, поточні тенденції в 
сфері міжнародної торгівлі, про ін-
струменти організації міжнародної 
торгівлі з країнами ЄС.

В кінці доповіді було вказано 
на сучасний стан банківської сфері 
у світі, особливості відкриття ра-
хунків в іноземних банках та на-
дання фінансових послуг. Також 
Наталія Ульянова вказала ще на ба-

гато актуальних питань, пов’язаних 
з пропонованою тематикою. 

У зв’язку з великим досвідом та 
широкою обізнаністю доповідача 
в практиці міжнародного подат-
кового планування, вона змогла 
докладно пояснити всі проблемні 
питання з цього приводу, вказала 
на найефективніші методи роботи 
з клієнтами та поділилась власним 
досвідом. 

Підписано Меморандум про співпрацю між Асоціацією адвокатів України та Громадською радою при Голов-
ному управлінні ДФС у місті Києві

24 березня 2016 року підписано Меморандум про співпрацю між Асоціацією адвокатів України та Громадсь-
кою радою при Головному управлінні ДФС у місті Києві.

Сподіваємося, що спільними зусиллями зможемо реалізувати ряд нових проектів та програм. 

МЕМОРАНДУМ

ПАРТНЕРСТВО ААУ
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На думку пересічного українця 
з колгоспно-кооперативним ладом 
в економіці ми покінчили вже дав-
но. Насправді ж ситуація виглядає 
інакше.

Так, власне колгоспів у нас не за-
лишилося. Після прийняття в 1992 
році нової редакції Земельного ко-
дексу України та Закону України 
«Про колективне сільськогосподар-
ське підприємство» всі колгоспи 
швидко перетворили на КСП. Ма-
буть більшість селян сприйняла це 
як зміну вивіски, хоча різниця між 
колгоспом та КСП принципова - ста-
тус власності. Колгоспи користува-
лися державною землею, а КСП от-
римали землю (не всю) в колективну 
власність. Саме це заклало підвали-
ни для майбутнього паювання і от-
римання земельних ділянок всіма 
членами КСП.

З другої половини 90-х почалося 
власне паювання. Проходило воно 
в кілька етапів, основними з яких 
були видача сертифікатів на право 
на земельну частку (пай), так зване 
«паювання в натурі» (визначення 
на місцевості земельних ділянок, 
які відповідають паям), виділення в 

натурі земельних часток (паїв), яке 
селяни неправильно називали замі-
ною сертифікатів на державні акти. 
Саме з моменту отримання останніх 
земельний пай як такий припиняв 
своє існування, а його власник ста-
вав законним власником земельної 
ділянки. Хоча й зараз більшість та-
ких власників називає свої наділи 
паями, реальних паїв в Україні зали-
шилося вкрай мало.

1 січня 2002 року набув чинності 
новий Земельний кодекс України 
(далі – ЗКУ). Одночасно втратив 
силу Закону України «Про фор-
ми власності на землю». Внаслідок 
цього з законодавства зникла як 
така колективна власність, яка була 
закріплена в названому законі та 
старому ЗКУ. В Конституції на той 
момент її теж вже не було. При цьо-
му законодавець ні в прикінцевих 
чи перехідних положеннях ЗКУ, ні 
в окремому законі не врегулював 
долю колективної власності на зем-
лю. Не було передбачено ні її авто-
матичне припинення, ні обов’язок 
її переоформлення на інше право 
(порівняйте з ситуацією щодо по-
стійного користування землею – п. 
6 Перехідних положень ЗКУ), ні 
визнання недійсними державних 
актів на право колективної власності 
на землю. Можемо припустити, що 
зроблено це було свідомо – в країні 
повним ходом йшло паювання зе-
мель, тож можна було розраховува-
ти, що колективна власність зникне 
сама собою.

Та не так сталося, як гадалося. 
Сподівання на «автоматичне» зник-
нення колективної власності не ви-
правдалося з двох причин.

Перша проблема – не витре-
бувані паї. Частина колишніх 
членів КСП так і не скористалася 
своїми права на земельні частки. 
Переважна більшість цих випадків 
пов’язана зі спадкуванням за по-
мерлими власниками земельних 
часток, коли спадкоємці з якихось 
причин не приймають спадщину 
взагалі чи в частині прав на зем-
лю (через відсутність сертифікату, 
який не був отриманий, був за-

гублений або так і залишився ле-
жати в сейфі голови «колгоспу»). 
З урахуванням небажання місце-
вих рад скористатися можливістю 
визнання спадщини відумерлою 
або майна (земельної частки чи 
відповідної земельної ділянки) 
безхазяйним ці не витребувані паї 
«зависли» на довгі роки.

В цій частині, до речі, намітився 
певний прогрес. На розгляді пар-
ламенту перебуває кілька законо-
проектів з цього питання. Щоправ-
да останній з них (законопроект 
№3006-1) Верховна Рада наприкін-
ці минулого року відхилила через 
юридично сумнівну конструкцію 
щодо надання органам місцевого са-
моврядування права самостійно (без 
рішення суду) передавати земель-
ні ділянки у комунальну власність. 
Проте вдосконалення механізмів 
визнання спадщини відумерлою не 
за горами.

Друга проблема на погляд ав-
тора важливіша. Це доля земель 
колективної власності, які не під-
лягали паюванню. Пункт 1 Указу 
Президента України «Про поря-
док паювання земель, переданих 
у колективну власність сільського-
сподарським підприємствам і ор-
ганізаціям» від 08.08.95 р. №720/95 
передбачав, «що паюванню підляга-
ють сільськогосподарські угіддя…». 
Але в колективну власність переда-
валися не тільки вони! Відповідно до 
частини 2 статті 22 ЗКУ «До земель 
сільськогосподарського призначен-
ня належать: 

а) сільськогосподарські угіддя 
(рілля, багаторічні насадження, сі-
ножаті, пасовища та перелоги); 

б) несільськогосподарські угід-
дя (господарські шляхи і прогони, 
полезахисні лісові смуги та інші за-
хисні насадження, крім тих, що від-
несені до земель лісогосподарського 
призначення, землі під господарсь-
кими будівлями і дворами, землі під 
інфраструктурою оптових ринків 
сільськогосподарської продукції, 
землі тимчасової консервації тощо)».

Несільськогосподарські угіддя 
паюванню не підлягали.

ЩО РОБИТИ З КОЛЕКТИВНОЮ ВЛАСНІСТЮ

віктор 
КОБИЛЯНСЬКИЙ

Адвокат, Голова Комітету ААУ 
з земельного та аграрного права 
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Які з цього випливають проблеми?
По-перше, попри поширену 

думку, в Україні залишилося чимало 
колективних сільськогосподарських 
підприємств (до речі, профільний 
Закон України «Про колективне 
сільськогосподарське підприємств», 
далі – Закон про КСП, зберігає чин-
ність). Переважна більшість з них не 
веде господарської діяльності, але 
формально не ліквідована. Здебіль-
шого це є наслідком наявності знач-
ної кредиторської заборгованості 
(при реорганізації КСП часто штуч-
но створювали «схеми», за якими 
правонаступники отримували ак-
тиви господарства, залишаючи бор-
ги правопопереднику). За такими 
«мертвими» КСП продовжується 
зберігатися право колективної влас-
ності на землю (крім виділених в на-
турі земельних часток), яка фактич-
но ними не використовується. Тому 
будь-яка інша особа, яка претендує 
на одержання відповідної земельної 
ділянки, мусить отримати згоду та-
кого КСП (ч.5 ст.116, ч.6 ст.118, ч.2 
ст.123 ЗКУ). Зрозуміло, що отримати 
таку згоду неможливо. Навіть якщо 
знайдеться «живий» керівник КСП, 
прийняти відповідне рішення він не 
зможе, оскільки це компетенція за-
гальних зборів (чи зборів уповнова-
жених) господарства (ч.3 ст.8 Закону 
про КСП).

По-друге, навіть правильна 
реорганізація КСП не дозволяє 
уникнути проблем з колективною 
власністю. Якщо частина несіль-
ськогосподарських угідь правона-
ступникам КСП відверто не цікава 
(наприклад бажання оформляти 
речові права на господарські шляхи 
чи лісосмуги як правило не вини-
кає, оскільки єдиним наслідком та-
кого оформлення стане обов’язок зі 
сплати плати за землю). А ось землі 
під господарськими дворами влас-
никам будівель та споруд реально 
потрібні. Без оформлення прав на 
відповідні земельні ділянки не мож-
ливо або вкрай проблемно відчу-
жити нерухомість на них (істотною 
умовою договору згідно зі ст.377 
Цивільного кодексу України, далі 
– ЦКУ, є кадастровий номер земель-
ної ділянки, присвоїти який без 

оформлення прав на землю майже 
неможливо), здійснити реконструк-
цію або нове будівництво. Проте 
оформити права на землю теж не 
легко. Чому? Розглянемо кілька 
можливих варіантів.

Правонаступництво в частині 
колективної власності. На перший 
погляд до правонаступника КСП 
переходять всі (або відповідна ча-
стина, якщо правонаступників кіль-
ка) права правопопередника, в тому 
числі й право колективної власності 
на землю. Але колективна влас-
ність відрізняється і від приватної і 
від спільної власності. Притаманні 
їй відмінність – це наявність двох 
суб’єктів права власності – титуль-
ного (КСП чи інше підприємство), 
якому видавався державний акт, та 
співвласників, зазначених в додатку 
до цього акту. При цьому титульний 
власник (на відміну від приватного 
власника) міг володіти та користу-
ватися земельною ділянкою, але не 
розпоряджатися нею. Співвласни-
ки (на відміну від звичайної спіль-
ної власності) не могли володіти та 
користуватися землею, а рішення 
щодо розпорядження нею прийма-
ли не спільно, а більшістю голосів і 
інколи опосередковано (через збори 
уповноважених). Зрозуміло, що у го-
сподарському товаристві колектив-
на власність у такому вигляді реалі-
зована бути не може, а формальних 
підстав для трансформації колек-
тивної власності в приватну немає. 
Саме тому поодинокі випадки пере-
оформлення колективної власності 
на приватну правонаступниками 
КСП були пов’язані з необхідністю 
отримання судового рішення, а самі 
таки рішення фахівцями оцінюють-
ся критично.

«Зникла» колективна власність. 
Не рідко оформлення колишніх (?) 
колективних земель намагаються 
провести так, нібито колективної 
власності вже не існує. «Допомагає» 
цьому і відсутність будь-яких відо-
мостей про колективну власність в 
Державному земельному кадастрі 
й, відповідно, в Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень. Більше того, відсут-
ність колективної власності можна 

«обґрунтувати» юридично. Логіка 
при цьому використовується доволі 
проста: об’єктом права власності 
є не земля, а конкретна земельна 
ділянка (див. ст.ст.79, 791 ЗКУ). Ви-
ділення частини ділянки в окремий 
об’єкт права (зокрема при виділенні 
в натурі земельних часток) припи-
няє існування первинної земельної 
ділянки і, як наслідок, прав на неї. В 
даному випадку права колективної 
власності. Попри позірну обґрунто-
ваність такої логічної конструкції, 
погодитися з нею важко. Інакше до-
ведеться визнати, що після виділен-
ня в натурі першого паю КСП втра-
чало право колективної власності на 
всі землі і повинно було наново фор-
мувати відповідні земельні ділянки 
й оформляти права на них.

Втім, практична реалізація 
подібного підходу все одно дає збої. 
Крім даних державного земельного 
кадастру існує ще й статистичний 
облік земель, зокрема Звіт про на-
явність земель та розподіл їх за влас-
никами землі, землекористувачами, 
угіддями та видами економічної 
діяльності, більш відомий за ско-
роченим найменуванням форми – 
6-зем. І хоча з нового року ця форма 
втратила чинність (див. наказ Держ-
стату України від 19.08.15 р. №190), 
відомості з неї продовжують викори-
стовувати, оскільки проекти землеу-
строю щодо відведення земельних 
ділянок мають включати «довідку 
з державної статистичної звітності 
про наявність земель та розподіл їх 
за власниками земель, землекори-
стувачами, угіддями» (ст.50 Закону 
України «Про землеустрій»). Отже, 
факт віднесення земель до колек-
тивної власності не обійти.

Згода на вилучення земельної 
ділянки. Теоретично правонаступ-
ник КСП може написати заяву про 
надання згоди на вилучення зе-
мельної ділянки, що нібито відкри-
ває шлях для відведення цієї ділян-
ки іншій особі. Але саме нібито. 
Вище вже зазначалося, що питання 
розпорядження землями колектив-
ної власності відноситься до компе-
тенції загальних зборів (чи зборів 
уповноважених) членів КСП. І під-
мінити це рішення рішенням зборів 
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учасників господарського товари-
ства можна хіба що з величезною 
натяжкою. Адже в даному контексті 
збори членів КСП – це збори влас-
ників земельних часток.

Відмова від права колективної 
власності. Відповідно до частини 
1 статті 142 ЗКУ «Припинення пра-
ва власності на земельну ділянку у 
разі добровільної відмови власни-
ка землі на користь держави або те-
риторіальної громади здійснюєть-
ся за його заявою до відповідного 
органу». Це стосується і приватної 
власності. Але який орган буде 
відповідним?

Розподіл повноважень щодо 
розпорядження землями державної 
та комунальної власності здійснено 
статтею 122 ЗКУ. Якщо говорити 
про землі за межами населених пун-
ктів, які за рідкими виключеннями 
відносяться до державної власності, 
то керуватися слід положеннями 
частини 4 названої статті: «Цен-
тральний орган виконавчої влади з 
питань земельних ресурсів у галузі 
земельних відносин та його тери-

торіальні органи передають земель-
ні ділянки сільськогосподарського 
призначення державної власності, 
крім випадків, визначених части-
ною восьмою цієї статті, у власність 
або у користування для всіх потреб». 
Названим тут органом є Держгеока-
дастр України. Але, зверніть увагу 
на формулювання: в наведеній ци-
таті вжито термін «передають», а не 
«розпоряджаються». Отже, повно-
важень щодо припинення прав на 
землю Держгеокадастр та його тери-
торіальні підрозділи не мають. Те ж 
саме стосується і земель комуналь-
ної власності (ч.1 ст.122 ЗКУ). І ви-
ходить, що відповідного (в контексті 
ч.1 ст.142 ЗКУ) органу просто не іс-
нує. Спроба ж застосувати аналогію 
(ст.8 ЦКУ) розбивається об певний 
формалізм місцевих судів та відсут-
ність правових позицій ВСУ чи уза-
гальнення судової практики з цього 
питання.

Звісно, lex semper dabit 
remedium. І адвокат в конкретній 
ситуації моє знайти спосіб захи-
стити права та інтереси клієнта. 

Проте, коли адвокат стикається 
фактично з повною нормативною 
неврегульованістю певного пи-
тання, вважаю за неможливе об-
межуватися тільки виконанням 
своїх зобов’язань перед клієнтом. 
Слід, як мінімум, привернути ува-
гу колег до виявленої проблеми, а 
як максимум ініціювати внесення 
відповідних змін до законодавства. 
Що автор цієї статті і має намір зро-
бити одразу після публікації. Піс-
ля, тому, що хотілося б дізнатися 
думку колег щодо змісту відповід-
них норм. Вважаю що доцільно 
було б встановити обов’язок суб’єк-
тів права колективної власності 
переоформити останню на інше 
речове право, прописати механізм 
і строки такого переоформлення 
та наслідки недотримання таких 
строків (вилучення відповідних зе-
мель в державну або комунальну 
власність). Внесення відповідних 
змін до перехідних положень ЗКУ 
дозволить за 1-3 роки реально поз-
бутися правового рудименту, яким 
є колективна власність на землю. 

СТАТТЯ

Забезпечений кредитор – кре-
дитор, вимоги якого забезпечені 
заставою майна боржника (майно-
вого поручителя) в процедурі бан-
крутства. Такий кредитор не є сто-
роною, однак є учасником справи 
про банкрутство. 

Статус забезпеченого кредито-
ра має свої особливості.

1) статус забезпеченого креди-
тора може виникати як за заявою 
такого кредитора так і автоматич-
но, згідно з відомостями з реєстру 
застав;

2) вимоги забезпеченого кре-
дитора забезпечені заставою та за-
довольняються виключно за раху-
нок заставленого майна;

3) забезпечений кредитор не 
може входити до складу комітету 
кредиторів.

Цікавий момент: заставою 
майна Боржника можуть бути за-
безпечені як зобов’язання самого 

Боржника перед Забезпеченим 
кредитором, так і зобов’язання 
Третіх осіб перед Забезпеченим 
кредитором. Розглядаючи остан-
ній випадок слід розуміти, що 
припинення основного зобов’я-
зання (зобов’язання Третьої особи 
перед Забезпеченим кредитором, 
що забезпечене заставою майна 
Боржника) внаслідок ліквідації 
Третьої особи за цим зобов’язан-
ням не припиняє поруки Борж-
ника (у тому числі майнової), 
якщо Забезпечений кредитор 
реалізував своє право на стягнен-
ня заборгованості до моменту 
припинення Третьої особи (то-
бто має рішення суду про стяг-
нення заборгованості з Боржника 
за рахунок заставленого майна). 
Аналогічна позиція викладе-
на в постанові Верховного суду 
України від 25.11.2015 р. у справі 
№ 6-172цс15. 

ЗАБЕЗПЕЧЕНІ КРЕДИТОРИ В ПРОЦЕДУРІ 
БАНКРУТСТВА АГРОПІДПРИЄМСТВА

микола СТРУЦЬ

Партнер, адвокат, арбітражний 
керуючий Адвокатським 
об’єднанням  «IMG Partners»
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При цьому слід звернути ува-
гу, що вимоги забезпеченого кре-
дитора в процедурі банкрутства 
агропідприємства забезпечуються 
переважно:    

1) майбутнім урожаєм. Про-
блема застави майбутнього уро-
жаю полягає у тому, що недо-
бросовісний боржник може у 
будь-який час незаконно само-
стійно зібрати врожай та відчужи-
ти його для задоволення власних 
інтересів. Необхідно розуміти, 
що факт вчинення боржником 
незаконних дій щодо збирання 
та відчуження врожаю важко до-
вести, адже в договорах застави 
в основному жодним чином не 
визначається кількість майбутньо-
го врожаю; 

2) зібраним урожаєм. Звер-
таємо увагу, що недобросовісні 
боржники в деяких випадках не-
законно відчужують заставлений 
урожай. За таких обставин в діях 
посадових осіб боржника вба-
чаються ознаки складу злочину 
«Незаконні дії щодо майна, на 
яке накладено арешт, заставлено-
го майна або майна, яке описано 
чи підлягає конфіскації». Однак, 
по-перше, вину посадової осо-
би у вчиненні злочину досить не 
просто довести. По-друге, факт 
визнання  посадової особи вин-
ною у вчиненні злочину жодним 
чином не допоможе забезпече-
ному кредитору повернути неза-
конно відчужений заставлений 
урожай, адже як володілець так і 
місцезнаходження такого врожаю 
буде невідоме;

• технікою, яка підлягає 
реєстрації в Державному реєстрі 
обтяжень рухомого майна або, 
яка не підлягає такій реєстрації. 
Так, недобросовісні боржники 
часто незаконно відчужують сіль-
ськогосподарську техніку, що не 
підлягає реєстрації, а техніку, яка 
реєструється, реалізують в розібра-
ному вигляді. 

З метою захисту прав забезпе-
ченого кредитора від незаконних 
дій недобросовісного боржника 
необхідно:

1. У договорі застави детально 
описувати предмет застави, зо-
крема зазначати урожайність від-
повідної культури з одного гекта-
ру землі. 

2. У договорі застави необхідно 
встановити обов’язки сторін щодо 
систематичного здійснення огля-
ду предмету застави, про що скла-
дається акт огляду.  

3. У договорі застави необхід-
но передбачити додаткову від-
повідальність боржника за не-
достачу майна, що є предметом 
застави.

4. Здійснювати контроль за 
засіванням земельної ділянки, ви-
рощуванням врожаю та процесом 
його збору. 

5. Систематично здійснювати 
контроль за схоронністю застав-
леного майна шляхом огляду, про 
що складається відповідний акт, 
підписаний сторонами договору 
застави.

6. У разі застави зібраного 
урожаю, забезпеченому кредито-
ру необхідно переконати борж-
ника щодо необхідності збері-
гання заставленого майна на 
складі забезпеченого кредитора 
або на складі іншого зберігача, 
запропонованого забезпеченим 
кредитором.

7. У випадку виявлення розтра-
ти або відчуження майна швид-
ко подавати заяву про злочин до 
поліції. За умови існування доказів 
щодо особи, на користь якої відбу-
лось відчуження предмета застави – 
звертатись до суду з позовом про 
визнання договору відчуження 
недійсним.

Отже, на практиці права забез-
печеного кредитора можуть бути 
порушені незаконними діями не-
добросовісного боржника. З метою 
уникнення таких випадків забез-
печений кредитор  повинен спри-
яти складанню досить детального 
договору застави, здійснювати 
контроль за схоронністю заставле-
ного майна, а також контролювати 
дії боржника, що спрямовані на 
використання та розпорядження 
предметом застави. 

ПАРТНЕРИ ААУ

ПАРТНЕРИ ААУ
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Шановні колеги, хочу привер-
нути вашу увагу новим тенденціям 
сільськогосподарських земель на Єв- 
ропейсько-українському ринку. Бу- 
цімто на основі чи то приватної влас-
ності, чи то державної. Форма зем-
леволодіння в аграрному  секторі 
економіки будують певну структу-
ру  агро-господарювання, як один 
із способів  мислення в економічній 
поведінці. Одним із найглибших 
проблем сучасного землеволодіння в 
українській державі є розбіжність між 
правовим та економічним інститутом, 
що формується на приватно-корпо-
ративній та приватно-індивідуальній 
земельній власності. Тобто виходячи 
з вищевказаного можна мовити так: 
є проблема відмінності між правом 
колективу та правом користування 
в індивідуальному порядку. З іншої 
сторони тим самим забезпечується 
сприяння процесам відновлення під-
приємницького ресурсу в аграрному 
секторі української економіки. В пер-
шу чергу, розвиток і підтримка держа-
вою інституту приватної власності на 

землю сприяє ефективному тиску зе-
мельного власника у сфері середньо-
го та малого аграрного підприємства. 
Це один із ефективніших впливів під-
тримки та розвитку з боку держави в 
аграрії, а аграрії в державі. Для того, 
щоб малий та середній бізнес в аграр-
ному секторі розвивався та укріплявся 
на ринку економіки, потрібно залу-
чати працездатне населення до сіль-
ськогосподарської діяльності для по-
дальшого соціального розвитку села. 
Тобто держава повинна безпосеред-
ньо в цьому бути зацікавленою, щоб 
аграрія розвивалася, треба посилити 
фінансування та підготовку молодих 
кваліфікованих фахівців. Проблемою 
в даному секторі являється бездіяль-
ність держави та не бажання розвива-
тися в аграрному секторі. Хоча Украї-
на, за радянських часів славилася 
родючістю та багатством земельного 
урожаю. А наразі в Україні почалися 
різного роду обмеження, або обтя-
ження ведення агрокомплексу. Тому 
найважливіша проблема обмежень 
відіграється державною політикою. 
Перш за все - це продовольчо-сиро-
винні, біоенергетичні потреби. Існує 
чотири основних групи обмежень в 
процесах ринкового обігу земельних 
ресурсів.

-  географічно-кліматичні, демо-
графічні;

-  попередньо сформовані норми 
економічної культури агрогоспода-
рювання (тобто чіткий визначений 
напрямок сільського господарства для 
кожної агропромислової компанії);

-  фінансово-ресурсні, інвестицій-
ні (фінансування); 

-  інституціонально-правові нор-
ми (закони, укази, постанови, норма-
тивні інструкції, тощо), що містять 
певну сукупність відповідних обме-
жень.

Тому, коли вже навіть підіймаєть-
ся питання в державі про передачу 
землі, яка знаходиться в державній 
власності до приватного чи кому-
нального користування ми можемо 
зрозуміти, що можливо держава йде 
нам на зустріч. Ось інтенсивно обго-

ворювали болючі теми на телеканалі 
першого Національного: питання в 
програмі Дебати PRO продаж зем-
лі з державної власності: передача в 
приватну та комунальну власність. 
Асоціація Аграрії була збентежена та 
зворушена. Як це, ми можемо взяти 
і продати останню землю. Тобто це 
виходить, якщо ми продамо ці землі 
то в державі не залишиться взагалі 
землі. 

До поки в нас, не буде чіткої за-
цікавленості в державі про агроком-
плексну підприємницьку діяльність 
та розвиток, до поки Україна буде 
втрачати та відходити на світовому 
ринку на задній план в аграрії. Наразі 
болюче питання, щодо зернових та 
технічних культур. От беручи мале-
сенький куточок України, Бориспіль-
щину біля самісінького серця неньки 
України. На Бориспільщині налічува-
лося понад 6 цукрових заводів на 2000 - 
ні роки, всі цукрові заводи виробляли 
найбільшу кількість на всю область з 
усіх інших заводів, а наразі не маємо 
ні одного взагалі, та й цукрового бу-
ряка вже ніхто не садить, тому що еко-
номічна діяльність попит пропозиції 
скотилася на нуль. Якщо поглянути 
на Україну то тут не вистачає лише 
зацікавленості в агропромисловості. 
В даному випадку проблема полягає 
у нових податкових реформах та опо-
даткуванню, тобто задавлення сіль-
ськогосподарських промисловостей 
та монополізація. Складається таке 
враження, що законодавці навпаки 
хочуть розвалити всю сільськогоспо-
дарську підприємницьку діяльність. 
Найбільше вражає те, що прийняття 
Земельного кодексу України в 2001 
році повинно було б започаткувати 
етап нових глибоких та послідовних 
ринкових змін у земельній сфері 
відносин. Проте на практиці цього 
не сталося. Одна з гіпотез чому саме 
цього не сталося є те, що українське 
суспільство ще не готове до нового 
етапу провадження інституту ринку 
землі сільськогосподарського призна-
чення. Тому міфів різного роду бага-
то, але толку мало. 

ЗЕМЛІ СІЛЬГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, 
АГРО-ПРОМИСЛОВІСТЬ: ОГЛЯД ПОПИТУ, ТЕНДЕНЦІЙ

СТАТТЯ

валентин АШОМКА

Практикуючий юрист,
член виконавчої ради КМА ААУ
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7 квітня 2016року, ААУ спіль-
но з Радою адвокатів Закарпаття 
провела в Ужгороді тренінг на 
тему «Здійснення адвокатської 
діяльності в епоху цифрових і ві-
деотехнологій».

Тренінг проходив в конфе-
ренц-залі етно-велнес готелю 
«Унгварський».

Тренери: Леонід Лазебний – 
головний редактор журналу «Ад-
вокат», Марк Сегал– головний 
експерт проекту ЄС «Підтримка 
реформ у сфері юстиції в Україні», 
Станіслав Батрин – кандидат 
юридичних наук, засновник і ди-
ректор ГО «Відкрита Україна» 
(проект «Відкритий суд»). 

Мета заходу – надати пора-
ди українським адвокатам щодо 
того, як зміниться їхня професій-
на діяльність в епоху цифрових 
технологій та як краще реагувати 
на пов’язані з цим можливості і 
труднощі.

З вітальними словами висту-
пив Президент Асоціації адво-
катів України Олег Рачук, який 
зокрема сказав: «Приємно бачити 
високу оцінку результатів нашої 
спільної діяльності. Асоціація ад-
вокатів України висловлює подяку 
співорганізаторам: Раді адвокатів 
Закарпатської області, проекту ЄС 
Підтримка реформ у сфері юстиції 
в Україні, проекту Відкритий суд. І 
головне - ми вдячні адвокатам За-
карпаття за активну участь. Адво-
катура України єдина».

Привітав учасників тренінгу 
також директор Регіонального 
Центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Ва-
силь Попадинець. Виступаючи пе-
ред учасниками заходу, Голова 
Ради адвокатів Закарпатської 
області Олексій Фазекош зазна-
чив: «Закарпаття завжди радо вітає 
гостей, тим більш таких високопо-
важних та професійних. Окремо 
хотів би подякувати Леоніду Ла-
зебному за публікацію моєї статті в 
журналі «Адвокат». Я думаю, тема 
реформ в правовій системі нашої 
держави актуальна як ніколи. Ми 
цю дискусію продовжимо, адже за-
раз на разі обговорюється проект 
закону «Про внесення змін до Зако-
ну «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність». 

Підтримуючи ті положення, 
що стосуються гарантій професій-
ної діяльності адвокатів, захисту 
їх прав та інтересів, так званої ад-
вокатської монополії, адвокати 
Закарпаття, тим не менш, кате-
горично не можуть погодитися із 

запропонованою в цьому законо-
проекті виборчою моделлю, а саме 
ідеологією формування органів 
адвокатського самоврядування. Ми 
вважаємо, що її реалізація на прак-
тиці зробить адвокатуру слабкою 
та неефективною. В цьому питан-
ні я підтримую свого колегу Олега 
Рачука, який вірно зазначив, що 
адвокатура України єдина і розви-
ваючи викладену ним тезу скажу, 
тому і завдання у нас одне – домог-
тися того, щоб українська адвока-
тура була єдиною, самоврядною, 
незалежною, ефективною, тобто, 
одним словом - сильною. 

ТРЕНІНГ НА ТЕМУ: «ЗДІЙСНЕННЯ АДВОКАТСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В ЕПОХУ ЦИФРОВИХ І ВІДЕОТЕХНОЛОГІЙ»

ПОДІЯ ААУ

Адвокатське об’єднання «Нацина Рачук» стало партнером Клубу 
майбутніх адвокатів ААУ на 2016 рік

Рішенням Правління ААУ від 31 березня 2016 року Адвокатське об’єд-
нання «Нацина Рачук» стало партнером Клубу майбутніх адвокатів ААУ, 
що дасть новий старт молодіжному крилу Асоціації адвокатів України. 

ПАРТНЕРСТВО МІЖ АДВОКАТСЬКИМ ОБ’ЄДНАННЯМ 
«НАЦИНА РАЧУК» І КМА ААУ НА 2016 РІК
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Законом України «Про забезпе-
чення права на справедливий суд» 
внесені зміни до Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів», 
що запроваджують нову та надзви-
чайно важливу норму у процедурах 
розгляду кримінальних, цивільних 
та адміністративних проваджень. 
Стаття 11 недвозначно дозволяє ви-
користовувати портативні відео- та 
аудіотехнічні засоби для проведен-
ня фотозйомки, відео- та аудіозапи-
су будь-якого судових засідань без 
отримання окремого дозволу суду.

Проект ЄС «Підтримка реформ 
у сфері юстиції в Україні» спільно з 
проектом «Відкритий суд» та Асо-
ціацією адвокатів України ініцію-
вали та провели тренінг-семінари 
«Здійснення адвокатської діяльності 
в епоху цифрових і відеотехноло-
гій». Головною метою цієї ініціати-
ви було надати поради українським 
адвокатам щодо того, як зміниться 
їхня професійна діяльність, коли 
відеотрансляція судових засідань 
може вестися в режимі онлайн, і як 

краще реагувати на пов’язані з цим 
можливості та труднощі.

Головною темою двох тренін-
гів, що відбулися у Полтаві та Хар-
кові 14-15 березня, стала робота 
правників у період розвитку циф-
рових та відео технологій. Зокрема, 
учасники заходів ознайомилися з 
нюансами відео зйомки судового 
процесу, а також створенням відео 
досьє суддів, адвокатів, прокурорів 
і он-лайн доступ до відео записів 
судових засідань. 

Експерти Проекту ЄС «Під-
тримка реформ у сфері юстиції в 
Україні» Марк Сегал, Оксана Цим-
брівська та Леонід Лазебний розпо-
вили про те, як ЗМІ, громадськість 
та адвокати можуть використовува-
ти Декларацію щодо захисту прав 
людини у кримінальному провад-
женні з метою забезпечення про-
зорості судів. Вони надали пораду 
адвокатам як краще формувати ме-
седжі в епоху цифрових технологій 
і як використовувати інструмент 
невербальної комунікації.

«Відеозаписи здатні допомогти 
представникам правничих про-
фесій поліпшити якість своєї ро-
боти та краще слугувати інтересам 
клієнтів. Вони сприятимуть підви-
щенню рівня професіоналізму та 
реформі системи юстиції загалом, 
шляхом використання загальної 
уваги для приведення роботи си-
стеми у відповідність до законодав-
ства та міжнародних стандартів, 
а також стимулюючи суспільну 
активність», – зазначив Марк Се-
гал, Головний експерт Проекту ЄС 
«Підтримка реформ у сфері юсти-
ції в Україні». 

ТРЕНІНГ ПОЛТАВА-ХАРКІВ НА ТЕМУ:  
«ЗДІЙСНЕННЯ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
В ЕПОХУ ЦИФРОВИХ І ВІДЕОТЕХНОЛОГІЙ»

ПОДІЯ ААУ

06.04.2016 року в приміщенні 
Академії муніципального управ-
ління, з якою наприкінці минулого 
року ААУ було підписано Мемо-
рандум про співпрацю, відбулася  
презентація Клубу майбутніх  ад-
вокатів Асоціації адвокатів Украї-
ни за участю відомих адвокатів: 
Дубчак Лесі Сергіївни, Покотила 
Ігоря Миколайовича та Шалімова 
Леоніда Олександровича.  

Спікери звернули увагу учас-
ників на  особисті якості адвока-
та, його теоретичну підготовку та 
внутрішній потенціал.  Окремо, 
адвокати зупинилися на питаннях 
самопідготовки та саморозвитку 
студентів,  їх активній життєвій  
позиції поза межами навчання та 
підвалинах подальшої успішної 
діяльності у правовій сфері.  Було 

обговорено багато практичних  
та теоретичних аспектів в рамках 
правового поля діяльності адвока-
та, розглянута тема  психологіч-
них  відносин та їх вплив на по-
ведінку успішного адвоката. 

Наприкінці зустрічі Прези-
дент Клубу Дубчак Леся Сергіївна 
звернула  увагу учасників заходу 
на процес підготовки до успіш-
ного складання кваліфікаційного 
іспиту. 

ВІДБУЛАСЯ ПРЕЗЕНТАЦІЯ КМА ААУ
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Каталог адвокатів дає можли-
вість кожній особі знайти для себе 
професійного захисника-адвоката, 
а адвокату показати свої знання та 
досвід, та розширити коло своєї ді-
яльності.

Адвокат, член ААУ, має мож-
ливість взяти участь у проекті за-
повнивши АНКЕТУ на сайті ААУ 
після авторизації. 

Детально ознайомитися з По-
ложенням «Про Каталог адвока-
тів» можна на сайті ААУ:
www.uaa.org.ua.

АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ ПРЕЗЕНТУЄ ДО ВАШОЇ 
УВАГИ НОВИЙ ПРОЕКТ КАТАЛОГ АДВОКАТІВ

НОВИЙ ПРОЕКТ ААУ

АНКЕТА

Прізвище ім’я по батькові – адвоката, члена ААУ 

        Прізвище

                Ім’я

     По батькові

№ свідоцтва на право заняття адвокатською дяльністю та орган, який видав

                  №

 Орган видачі

               Дата

Стаж (досвід) роботи _____________________

Спеціалізація (галузі права, не більше 3-х)  

Форма здійснення адвокатської діяльності     

Контактна інформація (адреса, регіон)

                                                                                                                           
                                                                                                                            

Дані про оплату      1 он-лайн     1 через банк (№ квитанції та дата оплати)  

Дата заповнення анкети___________________

Строк дії анкети – один рік з моменту оплати. Даю згоду на використання та обробку персональних даних.
Асоціація адвокатів України не несе відповідальності за інформацію, яку адвокат вказує в анкеті.
Дані анкети будуть активовані протягом 5 робочих днів з моменту оплати.

1 Аграрне
1 Адміністративне 
1 Банківське
1 Господарське

1 Кримінальне
1 Міжнародне
1 Медичне
1 Податкове

1 Сімейне
1 Трудове
1 Цивільне
1 інше

1  Індивідуально 1 Адвокатське бюро 1 Адвокатське об’єднання

тел.(факс)

e-mail

вул.

місто (смт., с.)

регіон (обл.)
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 ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ
Вступний членський внесок сплачується заявником протягом 30 календарних днів після отримання повідомлення про прийом 
до Асоціації. За бажанням, заявник може сплатити внесок до прийняття Правлінням рішення про прийом заявника до Асоціації. 

Щорічні членські внески зараховуються строком на 1рік (360 днів). 
Розмір внеску за членство в кожному з комітетів складає  50 грн. 

Реквізити для оплати:
Отримувач платежу – ВГО “Асоціація адвокатів України” 
Поточний рахунок отримувача – 26001153697 
Найменування установи банку – АТ “Райффайзен Банк Аваль”
Код установи банку – 380805
Код ЄДРПОУ – 34294645
Копію документу про сплату Ви можете надіслати до Секретаріату ААУ поштою, факсом, електронною поштою або передати 
особисто.

Оплата може також бути здійснена он-лайн через веб-сайт ААУ http://www.uaa.org.ua/payment.php.   

ВСТУПНИЙ ТА ЩОРІЧНІ ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ

Вид внеску                                                                              Розмір внеску, грн.                                  

Вступний внесок                                                                   300.00 
 
Щорічний внесок за рік членства                                                    400.00   

                                                                                                                           
АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ ЗАПРОШУЄ ВСІХ БАЖАЮЧИХ АДВОКАТІВ ДОЛУЧИТИСЯ ДО РОБОТИ КОМІТЕТІВ ААУ.

Комітет з антимонопольного права

Комітет з цивільного права та процесу 

Комітет з медичного права 

Комітет з банківського права 

Комітет з трудового права 

Комітет з корпоративного та конкурсного права

Комітет з сімейного права та майнових спорів

Комітет з кримінального права та процесу

Комітет з господарського права

Комітет з інтелектуальної власності 

Комітет з організації та маркетингу адвокатської  діяльності 

Комітет з міжнародного права

Комітет взаємовідносин з іноземними об’єднаннями юристів, адвокатів

Комітет з транспортного та митного права

Комітет з нерухомості та будівництва

Комітет з юридичної освітньої політики
                                                                                                                           
                                                                                              ЗАГАЛЬНА СУМА ДО СПЛАТИ: 

ФОРМА ОПЛАТИ (вкажіть, будь ласка, форму здійснення оплати внесків) 

1 банківський переказ                                             1 он-лайн

Більш детальна інформація щодо роботи комітетів за посиланням: http://www.uaa.org.ua/about/komitety/ 
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«БЮЛЕТЕНЬ АСОЦІАЦІЇ 
АДВОКАТІВ УКРАЇНИ»
№2 (19)  (квітень – травень 2016)

Відповідальний редактор
Дмитрієва Ольга Леонідівна  
Свідоцтво про державну
реєстрацію друкованого засобу
масової інформації  
КВ №19855-9655Р від 22.04.2013

Засновник:  
ВГО «Асоціація адвокатів України»

вул. Дніпровська  Набережна, 3
тел.: +380 44 491-69-71, 
факс: +380 44 553-74-39
E-mail: info@uaa.org.ua 

Над випуском працювали: 
Анна Аксьонова, Таїсія Савченко,
Олег Рачук, Зоя Ярош, Павло 
Кулинич, Ольга Купріянова, 
Дмитро Ляпін, Олександр 
Поліводський, Віталій Янкович, 
Віктор Кобилянський, Микола 
Струць, Валентин Ашомка

Дизайнер: ФОП Вощикова І.С.
Друк: ООО «Арт Студія Друку»
Замовлення №1034, наклад 400 екз.

Мета видання: 
поширення юридичних, 
адвокатських  і наукових знань, 
інформування про діяльність 
ААУ та з правових питань
Періодичність: 6 разів на рік.
Статус видання: вітчизняне.
Сфера розповсюдження: 
загальнодержавна, зарубіжна

ЗАПРОШУЄМО НА СВЯТКОВИЙ ПРИЙОМ 
НА ЧЕСТЬ 10-Ї РІЧНИЦІ АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

Шановні панове!
Асоціація адвокатів України з приємністю повідомляє, що 12 травня 2016 року у самому серці столиці Украї-

ни - Музеї «Духовні скарби України» відбудеться святкування 10-річчя Асоціації адвокатів України.
За час діяльності Асоціації нами досягнуто значних успіхів: працюють потужні відділення ААУ, які пред-

ставлені у всіх регіонах нашої держави, функціонують комітети за сферами права, які об’єднали провідних 
адвокатів, створена потужна платформа для обговорення актуальних питань – це всеукраїнські форуми. 

Давайте разом напишемо нашу історію та із задоволенням згадаємо наше спільне минуле, поговоримо про 
майбутнє. 

У програмі заходу: вітання від добрих друзів та почесних гостей заходу, жива музика, святковий фуршет, по-
дарунки та інші сюрпризи від організаторів і партнерів.

Наше гасло – «Ми відкриті для всіх адвокатів», тож будемо раді зустрітися з Вами на урочистому прийомі.
Взяти участь у заході можна, заповнивши реєстраційну форму на сайті ААУ http://www.uaa.org.ua/.
Для бажаючих долучитися до організації урочистості, пропонуємо партнерську програму. 
Дата проведення святкового прийому: 12 травня 2016 року. Час: 16:00 -19:00.
Місце проведення: Музей «Духовні скарби України», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 12 .
Більш детальна інформація щодо реєстрації та з питань партнерства за тел.: 

+38 (067) 441 10 27, +38 (067) 327 53 32. 
Будемо раді бачити Вас серед учасників!




