
 

 

 

СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань правової політики  

30 вересня 2019 року 

Веде засідання Голова Комітету ВЕНЕДІКТОВА І.В. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Колеги, доброго дня! Я не бачу ще секретаря і 

першого заступника. Секретаря бачу. А перший заступник? Є. Доброго дня! 

(Шум у залі) 

Колеги, доброго дня! Я думаю, що ми можемо розпочинати наше 

засідання. Навіть дивлячись таким оком, кворум у нас є.  

Будь ласка, Олеже Анатолійовичу, скільки в нас людей присутні 

сьогодні.  

 

МАКАРОВ О.А.  Зараз нам доповість секретаріат.  

 

______________. 19. 

 

  МАКАРОВ О.А.  19.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  19. З 24 членів комітету 19 присутні, кворум у нас є, 

тобто ми можемо з вами розпочинати засідання.  

Прошу звернути увагу на порядок денний сьогоднішнього дня. Ми 

мусимо його прийняти за основу. І потім, якщо будуть пропозиції до нього, 

можемо обговорювати їх вносити. Проте про цей порядок денний ми вже 

говорили минулого засідання, я думаю, що ні для кого він не є певною такою 

неожиданностью, так?   

Будь ласка, хто за те, щоб прийняти порядок денний за основу, прошу 



голосувати. Хто – за?  

 

______________. 19. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  19 – за, 0 – проти, 0 – утрималось, виходить. Дякую, 

колеги.  

Прошу, в кого є якісь пропозиції до порядку денного? Зауваження? Чи 

залишимо без змін? Без змін.  

Хто за те, щоб прийняти порядок денний сьогоднішнього засідання в 

цілому? Хто – за, прошу голосувати.  

 

______________. 19. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 19 – за, проти – 0, утримався – 0. Нас 19 членів 

комітету на сьогодні. Дякую, колеги.  

Перед тим, як ми розпочнемо розгляд питань щодо порядку денного, 

необхідно зазначити присутніх на сьогоднішньому засіданні. В нас сьогодні 

дуже багато присутніх на сьогоднішньому засіданні. Я, може, попрошу 

секретаріат зачитати? У вас листок присутніх, да? Тому що в нас і… Дякую.  

Я хочу якось так красиво розпочати, з державних інституцій. Колеги, я 

перепрошую, розпочну так, як мені подали папір секретаріат. І тут всі 

присутні так само, да?  

Конституційний Суд України. Тупицький Олександр Миколайович. Є. 

Так? Василькевич Ярослав Іванович. Альошин Валерій, доброго дня, 

Борисович. Осницька Наталія Анатоліївна. 

Державна судова адміністрація. Холоднюк Зиновій Васильович. 

Воронцова Наталія Володимирівна. 

Вища рада правосуддя.  Овсієнко Андрій Анатолійович. Сухова 

Наталія Іванівна.  

Служба судової охорони. Бондар Валерій Іванович. Гаврищук 



Олександр Михайлович. Стоцький Олег Леонович. Ставінський Роман 

Миколайович.  

Верховний Суд. Данішевська Валентина Іванівна. Булка Ольга 

Аркадіївна. Салійчук Ірина Степанівна. 

Вищий антикорупційний суд. Крук Євген Васильович. Крикливенко 

Богдан Володимирович. 

Міністерство юстиції України.  Коломієць Валерія Рудольфівна. 

Ліщина Іван Юрійович. Банчук Олександр Анатолійович. Буяджи Ганна 

Володимирівна. Коробко Василь Петрович. Данилов Олександр 

Олександрович. Шевченко Оксана Володимирівна. Баранова Тетяна Іванівна. 

Бонюк Олексій Петрович. Васильєв Сергій Григорович. Янчук Олег 

Борисович. Немцев Дмитро Геннадійович. Олійник Олександр Миколайович. 

Українсько-канадський проект підтримки судової реформи в Україні. 

Маркевич Любомир, Чернявська Людмила. 

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні. Драган Пежич. Ольга 

Ільчук. 

Представництво Європейського Союзу в Україні. Манфредас Лімантас. 

Анна Адамська. Леся Рожак.  

Консультативна місія Європейського Союзу.  Юрій Сіволога.  

Програма USAID. Ніколаєва Ольга Олегівна. Сухова Анна Євгенівна. 

Ткачук Святослав Петрович. Явольська Оксана Олександрівна.  

Всеукраїнська громадська організація "Асоціація правників України". 

Лопушанська Ольга Володимирівна. Глущенко Світлана Володимирівна.  

Гуменюк Василь Іванович. Верховний Суд України.  

Я так розумію, що повторно деякі прізвища можуть бути, перепрошую, 

якщо так.  

Лопушанська .ВГО "Асоціація правників України".  

Бутко – ВГО "Автомайдан".  

Галина Чижик – ГО "Центр протидії корупції".  

Масликов Роман, член ГРД. Я перепрошую, якщо неправильно 



прізвище назвала.  

Крикливенко Богдан,  Вищий антикорупційний суд. 

Крук Євген, Вищий антикорупційний суд.  

Кірченко Ольга Григорівна, газета "Юридична практика".  

Мамченко Наталія, судебно-юридическая газета "Право ТВ". 

Жизнєвська Алла Володимирівна , телеканал ZIK. 

Гулевець Володимир Григорович, телеканал "Прямий".  

Анна Линдіна, Анна Полудянська,  "Закон і бізнес".  

Попов П.Ю.,  Центр комерційного права.  

Лисенко О.М., Вища рада правосуддя.  

Кругліков М.В., Вища рада правосуддя.  

Я перепрошую. Василь Іванович, як це правильно?  

 

 НІМЧЕНКО В.І. Надо чтоб поднялся.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  "Голос України", Поленич Н.В. Ну, зареєстрований. 

Може, в коридорі.  

Волинець, народний депутат. І Кондрюк,  помічник народного 

депутата. 

Кирилюк Олена Ігорівна, Нотаріальна палата України.  

Глущенко Світлана Володимирівна, член Асоціації правників України. 

Булка Ольга Аркадіївна, керівник Апарату Верховного Суду. 

Альошин Валерій Борисович, заступник керівника секретаріату КСУ. 

Осминська Наталія Анатоліївна, керівник служби Конституційного 

Суду України. Я так розумію, що бухгалтерської служби. 

Совміщук Ірина Станіславівна, помічник фінансово-економічного 

управління головний бухгалтер. 

Василькевич Ярослав Іванович, Конституційний Суд України.  

Жернаков, DEJURE. тому що, мабуть, декілька листів реєстрації.  

І Барко, фундація DEJURE . 



Колеги, ми вас щиро раді вітати. Дякуємо, що сьогодні ви з нами.  

Розпочинаємо наш порядок денний. У нас, дійсно, сьогодні дуже багато 

важливих питань.  

Розпочинаємо перший пункт нашого порядку денного. Звертаємося до 

нього. Це проект Закону про державний бюджет України. До нас надійшло 

достатньо багато пропозицій щодо наших органів судової влади. Я знаю, що 

у всіх депутатів має бути проект Закону про  державний бюджет. Ви можете 

подивитися. Крім того, секретаріат нам все звів в таблиці, те, що 

представлено у нас в проекті Закону про державний бюджет. І ці цифри, які, 

в принципі, я так розумію, що це межі мінімальних потреб, на які державні 

органи, судові органи звертають увагу щодо їхнього безпосереднього 

матеріального забезпечення і ефективної діяльності. Тому, я думаю, буде 

правильно, якщо безпосередньо ці цифри будуть обґрунтовані і думка надана 

нашими шановними представниками судової влади.  

Будь ласка, Конституційний Суд розпочинаємо, так? Як буде 

правильно?  

 

 ТУПИЦЬКИЙ О.М. Дякую. Дякую вам.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.  

 

ТУПИЦЬКИЙ О.М. Проектом Держбюджету на 2020 рік 

Конституційному Суду передбачені видатки в сумі 257 мільйонів 808 тисяч, 

808 тисяч, будемо округляти, гривень.  

Перше. В минулому році ця сума була на 10 мільйонів більша. Згідно 

закону, в статті 48 Закону України "Про Конституційний Суд України" обсяг 

видатків на фінансування діяльності суду в наступному році не може бути 

зменшений за обсяг видатків у попередньому фінансовому році.  

У нас, щоб зменшити на 10 мільйонів, це тільки перша цифра, не 

відбулося ніяких подій, за яких би причин, що можна ці 10 мільйонів 



забрати. А це, ви розумієте, що розрахунок був на минулий рік. Ми 

відповідно до  цього розрахунку його використали. Ми не маємо змоги 

повертати надлишкові кошти в бюджет. Тому, на наш погляд, ці 10 

мільйонів, які нас обмежили, вони прямо суперечать Закону "Про 

Конституційний Суд України". Ну, і якщо не підходити формально, то 

зменшення їх в запланованому бюджеті, ну, приведе до певних негативних 

наслідків.  

Взагалі, виходячи з того, що держава забезпечує фінансування за 

належні умови для діяльності Конституційного Суду, в Державному бюджеті 

України видатки на забезпечення Конституційного Суду України 

визначаються окремим рядком з урахуванням пропозицій Голови 

Конституційного Суду України. Про це іде мова в статті 148 (прим.) 

Конституції України.  

Ми хочемо звернути увагу, що, за нашими розрахунками, зменшено 

проектом Держбюджету на 2020 рік в цілому на 59 мільйонів 118 тисяч, це 

суттєва сума. Ми сьогодні прийшли до вас на комітет фактично повним 

складом, хто відповідає за ці питання. Це як я голова суду, це керівник 

секретаріату, це заступник керівника секретаріату, головний бухгалтер. І 

маємо змогу повним складом доводити, що ми прийшли, як кажуть, ну, не 

просити, а знайти порозуміння, порозуміння. І ми готували довідку на голову 

комітету, Ірина Валентинівна, у вас ця довідка є. І в нас є обґрунтування того, 

чому нам потрібні ці, як би не додаткові, а ці необхідні кошти в розмірі, 

якому я сказав.  

Ну смислу, напевно, немає зараз подробно говорити, на які комунальні 

виплати, що на заробітну плату розбивається. Якщо виникнуть запитання, 

будь ласка, будемо відповідати, чи сьогодні, чи окремо можна доводити. Але, 

на нашу думку, ці суми обґрунтовані.  

Да, можливо, виникне питання, якщо законопроектом буде 

зроблений… закон буде прийняти, що зменшиться заробітна плата, як 

передбачено законом, тоді, можливо, це буде коригування в тому запиті, про 



який ми ведемо мову. Я ще раз хочу цим підкреслити, що ми виходимо з тих 

потреб, які нам дійсно потрібні.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександре Миколайовичу. 

Шановні колеги, я прошу звернути увагу, у вас розданий проект 

рішення. Ми до нього перейдемо після того, коли заслухаємо всіх 

представників судових органів. Але варто вже звернути на нього увагу, тому 

що всі пропозиції… Ми, дійсно, розіслали листи абсолютно всім органам 

судової влади, всім суб'єктам, які будуть отримувати бюджетні кошти, які є 

розпорядниками цих коштів, і отримали ці довідки. Згідно даних, наданих в 

довідках, ці цифри ми внесли в проект рішення. Тобто пішли тим шляхом, 

що ми як три різні гілки влади: уряд, який нам запропонував Закон про 

Державний бюджет; судова влада, яка дійсно розуміє, які потреби в неї є і 

скільки вони грошей використали в минулому році, і можуть робити 

розрахунки на майбутній рік. І, дійсно, вони дуже в своєму матеріалі. Тому в 

проект рішення було покладено ті пропозиції, які були надані судовою 

владою.  

Тому, колеги, потім ми все одно повернемося з вами до обговорення 

цього проекту рішення і безпосередньо по цим цифрам. Тому, мабуть, 

доречно відразу ж проглядати цей проект рішення.  

Стосовно цих цифр, про які говорив Олександр Миколайович, це 

сторінка 3, ми побачимо, що збільшення видатків загального фонду на 59 118 

тисяч гривень, тобто йдеться, мається на увазі 59 мільйонів. Правильно? 118 

тисяч гривень. Там будуть видатки на споживання, оплата праці, комунальні 

послуги та енергоносії. 

Тому, будь ласка, які є запитання до представників Конституційного 

Суду, виходячи ось з цих цифр? Пункт 3, сторінка 3.  

 

 _______________. У мене до головуючої питання. Чи в повній мірі це 



відповідає запиту, який надійшов від Конституційного Суду? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В повній мірі. Ми все повністю взяли з довідок. 

Тому, звичайно, це цифри максимально ті, які були надіслані судовою 

владою до нас.  

Колеги, хто хоче задати питання? Будь ласка, на стенограму треба 

представитись, тому що потім дуже важко розшифровувати стенограму. І так 

само люди, які нам доповідають, будь ласка, так само представляйтесь, тому 

що потім дуже важко розшифровувати стенограму.  

Будь ласка, запитання є? 

 

 ДЕМЧЕНКО С.О. Якщо дозволите, депутат Сергій Демченко. Скажіть, 

будь ласка, ще раз, у нас на 50 мільйонів має бути більше витрат, да?  

 

ТУПИЦЬКИЙ О.М. 59. 

 

ДЕМЧЕНКО С.О. 59? 

 

ТУПИЦЬКИЙ О.М. Так, в цілому да.  

 

ДЕМЧЕНКО С.О. І в порівнянні з минулим роком найбільша доля, 

частка – це що? Що збільшилось в порівнянні з минулим роком у вас? Тобто 

у вас більша кількість суддів стала, виросли зарплати, ви більше працюєте, я 

не знаю, там за межами країни, відрядження відповідні? Що саме в 

порівнянні з минулим роком у вас змінилось просто? Скажіть, будь ласка, 

найбільше що? 

 

ТУПИЦЬКИЙ О.М. Ну, звичайно, даже в минулому році виникла 

ситуація, що була збільшена заробітна плата. Ми мали мінус в нашому 

бюджеті. Ми минулого року робили все можливе і неможливе, щоб якось 



перекрити це і просили перекинути з Верховного Суду десь 100 мільйонів. 

Не пам'ятаєте? Скільки? 12 мільйонів, вибачаюсь. Але в силу якихось причин 

не вдалося і нам потрібно було якось перекривати це. Ми вийшли з того, що 

відпускали працівників у відпустки, обмежувалися в робочому часі. Але це 

все впливає на кадри. Чому? Тому що є Верховний Суд сьогодні, є 

антикорупційний суд. А ці кадри рівнозначні. Вони як із сосуда в сосуд 

перетікають там, де їм більше платять. Це висококваліфіковані спеціалісти. 

Тому це одна із причин, що вже вирівнялося і забезпечення на видатки на 

заробітну плату збільшилось. 

Друге. Ми плануємо по вихідній допомозі суддям свої розрахунки. Це 

також на кожний рік планується як би окремо.  

 

ДЕМЧЕНКО С.О. Вона також збільшилась, так? У зв'язку із 

збільшенням заробітної плати? Чи зі збільшенням мінімальної заробітної 

плати. Внаслідок чого вона збільшилась? 

 

ТУПИЦЬКИЙ О.М. Незначно, вона незначно збільшилась.  Комунальні 

послуги ростуть. Звичайно, ми робимо розрахунок на збільшення.  

І що стосується, де у нас графа "інші поточні видатки", ну, це вимога 

сьогоднішнього дня. Це комп'ютерна техніка, яка застаріла, в суді.  

 

ДЕМЧЕНКО С.О. Яка це сума? 

 

ТУПИЦЬКИЙ О.М.  Нові комунікації – це 8 мільйонів. 

 

ДЕМЧЕНКО С.О. Тобто 51 мільйон – це зарплати і вихідна допомога, а 

8 мільйонів – це технічне оснащення. 

 

ТУПИЦЬКИЙ О.М. Ну, 8 я округлено сказав, 8848, це 9,5 мільйонів 

виконання судових рішень. 



 

ДЕМЧЕНКО С.О. Я правильно зрозумів: основна частина – це 

заробітна плата?  

 

ТУПИЦЬКИЙ О.М.  Заробітна плата. 

 

ДЕМЧЕНКО С.О. Збільшення у порівняні з минулим роком. 

 

ТУПИЦЬКИЙ О.М. І комунальні також послуги. 

 

ДЕМЧЕНКО С.О. Комунальні, скільки ви сказали? 

 

ТУПИЦЬКИЙ О.М. Ми запланували… 

 

ДЕМЧЕНКО С.О. На скільки збільшуєте у порівняні з минулим роком. 

На 50 тисяч? 

 

ТУПИЦЬКИЙ О.М. Да, на 50 тисяч десь так. 

 

ДЕМЧЕНКО С.О. Тобто, ще раз: 50 мільйонів гривень збільшення у 

порівняні з минулим роком – це буде заробітна плата. Правильно, я грубо 

кажу?  

 

ТУПИЦЬКИЙ О.М. Не тільки. 16 мільйонів – це буде заробітна плата, 

16 з лишнім, 25 – це запланована вихідна допомога. 

 

ДЕМЧЕНКО С.О. Ну, для мене це також заробітна плата. 

 

ТУПИЦЬКИЙ О.М  Це нарахування на оплату праці 3,5 мільйони.  

 



ДЕМЧЕНКО С.О. Все, я зрозумів, пов'язане з оплатою праці – це 

більша частина, більша доля… 

 

ТУПИЦЬКИЙ О.М. Ми не просимо… 

 

ДЕМЧЕНКО С.О. Ні-ні, я просто у порівняні, чому з минулим роком у 

вас збільшилось на 59 мільйонів. Тобто це основна сума, це пов'язано з 

заробітною платою, з оплатою праці.  

 

ТУПИЦЬКИЙ О.М. Ми відійшли від принципу: просити більше – 

дають менше. Ми розрахували цього року ту необхідну величину, яка вона є. 

Повірте… 

 

ДЕМЧЕНКО С.О. Ще одне питання. Скажіть, а Кабінет Міністрів при 

підготовці проекту відповідного до бюджету, Закону про  Державний бюджет 

на цей рік, він цю інформацію, про яку ви говорите, мав у наявності чи не 

мав? Вони спілкувалися з вами, хтось обговорював? 

 

ТУПИЦЬКИЙ О.М.У минулому році? 

 

ДЕМЧЕНКО С.О. На цей рік Державний бюджет, той, що планувався. 

 

ТУПИЦЬКИЙ О.М. Да, да. 

 

ДЕМЧЕНКО С.О. Тобто ви надавали цю інформацію Кабінету 

Міністрів при підготовці проекту бюджету? 

 

ТУПИЦЬКИЙ О.М. Так. 

 

ДЕМЧЕНКО С.О. Все. Дякую. У мене немає запитань. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, колеги. Василь Іванович? Василь 

Іванович Німченко. 

 

НІМЧЕНКО В.І. Я хотів би уточнити: мінус 59 порівняно з прошлим 

роком? (Не чути) 

  

ТУПИЦЬКИЙ О.М. Мінус 10 порівняно з прошлим роком. 

 

НІМЧЕНКО В.І. А сейчас збільшились у вас видатки? Ви передбачаєте, 

да?  

 

ТУПИЦЬКИЙ О.М. Ну, получается збільшаться, якщо те, що ми 

планували, на 49.  

 

НІМЧЕНКО В.І. Стосовно того, що йде в порушення закону 

гарантоване вам отримання не менше, чим в прошлому році, где-то ставилось 

питання… 

 

_______________. Це на 10 тисяч. На 10 миллионов.  

 

НІМЧЕНКО В.І. 10 мільйонів – це гроші, я не знаю, як для вас, для 

мене - гроші, для Конституційного Суду тоже. То я хотів би взнати ставилось 

питання про те, що йде порушення відкрите закону щодо фінансування 

судової гілки влади чи не ставилось?  

 

ТУПИЦЬКИЙ О.М. Ну, ставимо, і сьогодні ми ставимо ці питання.  

 

НІМЧЕНКО В.І. Спасибі. 

 



ТУПИЦЬКИЙ О.М. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Ольга Володимирівна.  

 

СОВГИРЯ О.В. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що частина з коштів, 

які ви пропонуєте збільшити видатки, ви плануєте витратити на вихідну 

допомогу суддям. Є колізія в законі, в законах щодо вихідної допомоги, яким 

чином, виходячи з якої норми закону, буде виплачуватися ця допомога? 

Враховуючи цю колізію, як ви плануєте, пропонуєте її розв'язувати, 

вирішувати?  

 

ТУПИЦЬКИЙ О.М. Значить, ми звернулися до… ми... сьогодні троє 

суддів вийшло у відставку, ми вирішували цю проблему в суді своїми 

правовими силами. Колізія, дійсно, є, тому що є судова практика, яка в 

загальних судах відмовляє у виплаті цієї допомоги. Але є посилка в Законі 

про Конституційний Суд на пункт 7 "Прикінцевих положень", там 

неоднозначно сказано, що ці судді мають таку вихідну допомогу. Оскільки 

тлумачення належить до компетенції суду, напевно, це буде проходити через 

судове рішення. 

 

СОВГИРЯ О.В. Скажіть, будь ласка, який розмір цієї допомоги - 

просто для всіх, щоб всі розуміли, - один суддя Конституційного Суду має 

отримати?  

 

ТУПИЦЬКИЙ О.М. 3,5 мільйони. 

 

СОВГИРЯ О.В. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Руслан Петрович Князевич.    

 



КНЯЗЕВИЧ Р.П. Я дозволю собі стати на захист  суддів 

Конституційного Суду. Ми говоримо про дуже гіпотетичну ситуацію, 

оскільки  у нас в наступному році,  наскільки я пригадую, жоден суддя не 

закінчує  свої повноваження. Це йде  мова про тих, які  хочуть і матимуть  

можливість скористатися нормою  закону і подати у відставку. Тому ця 

норма гіпотетична, вона може бути взагалі не використана, тому жоден  

суддя може  не подати у відставку. Цього року, я розумію, така ситуація 

трапилась, тому  що троє суддів скористалися. Наступного разу це буде аж, 

наскільки я пам'ятаю,  у 22-му році, по-моєму, коли закінчиться строк 

повноважень. Тому  не факт, що ці  гроші будуть  використані, швидше  

всього вони не будуть використані в цьому об'ємі.  

А що стосується  заробітної плати, про яку  ви кажете, там левова 

частка - це  заробітна плата не суддям, а секретаріату суду.   І це  проблема, 

вона виникла, дійсно, минулого року, коли ми   внесли зміни в законодавство 

і прирівняли виплати  для суддів  Конституційного Суду  до виплат для  

суддів  Верховного Суду. І тоді, звичайно, дещо  "з'їли", так би мовити, ці 

виплати у фонд заробітної плати. А цей фонд заробітної плати, як  ви 

розумієте,  загальний, він не ділиться  на якісь певне сегменти.  І так 

серйозна ситуація сталась, коли реально диспропорція у заробітній платі  для  

тих, хто працює в секретаріаті, наприклад, Конституційного Суду по  

відношенню до інших судових органів чи суміжних інститутів була.  

Тепер пропонується прирівняти цю ситуацію. Просто, пан голова,  

наскільки я зрозумів, йде мова  про  те, що ви пропонуєте в  межах цих 59,   

10  вирівняти і плюс  49. Бо зрозуміли, колеги, що  йде мова:  плюс 10 і плюс 

59.  

 

ТУПИЦЬКИЙ О.М. Ні, десять і вирівняти. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Може, таким чином,  Олександре Миколайовичу, 

нам уряд так і  порахував: мінус 10 мільйонів? Тому що  вони порахували, що  



в  наступному році, у  20-му, судді не йдуть у відставку. Три судді, три на три  

з копійками - це  і буде 10 мільйонів. Тобто я ж  намагаюсь логіку цю 

зрозуміти. 

 

ТУПИЦЬКИЙ О.М. Риторичне запитання. Якщо  ……. що ми будемо 

робити?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто ви резерв собі плануєте, да, таким чином? 

 

ТУПИЦЬКИЙ О.М. Певним чином - так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А чи залишилось щось у вас… що рік  ще йде, але от 

19-й рік закінчується, чи залишаться  якісь  гроші, які не були оприходувані, 

чи ви повністю закриваєте? Все використовуєте? 

 

ТУПИЦЬКИЙ О.М.  Ні. Мінус  2,5 мільйони, мінус.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. То ви трошки зберегли, так, виходить? 

 

ТУПИЦЬКИЙ О.М. Ні. У нас  не вистачає. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А  не вистачало… А яким чином, що  тоді  не 

покрилось з бюджету попереднього, який був затверджений? 

 

ТУПИЦЬКИЙ О.М. А я ж говорив, що був перерахунок…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тобто суто в заробітну плану? Суто в заробітну 

плату, чи ще кудись ці мінус дві з половиною? 

 

ТУПИЦЬКИЙ О.М.  Суто в заробітну плату. Ми не знали, як виходити, 



в нас були дуже серйозні проблеми.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Суто заробітна плата.  

 

ТУПИЦЬКИЙ О.М. Але за рахунок відпусток і перекидання грошей ми 

вийшли з цього положення. Але отаким чином.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Добре, дякую. 

 Чи є ще питання?  Будь ласка.  

 

_______________.  Будь ласка, а в минулому році яка сума була 

зарезервована на виплату вихідної допомоги суддям Конституційного Суду  і 

яка сума була також зарезервована і використана - оці "інші поточні видатки" 

– 9 мільйонів гривень?  

 

ТУПИЦЬКИЙ О.М. На вихідну допомогу суддів - 9 з лишнім 

мільйонів, а…  

 

_______________. Вона не використана була, так?  

 

ТУПИЦЬКИЙ О.М. А на інші поточні видатки - десь 6 було.  

 

_______________.  Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь ласка, колеги, чи є ще питання?  

Тоді повернемося до проекту рішення, тому що потім ми будемо  

обговорювати проект рішення. Якщо за основу ми його будемо приймати, а 

потім в цілому з цими  цифрами, я думаю, що якщо є якісь ще питання,  

доречно зараз їх задавати.  

Нема питань.  



 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, ми ж будемо сьогодні затверджувати проект 

рішення, тому що ми сьогодні мусимо надати пропозиції щодо Державного 

бюджету. І сьогодні буквально через там - скільки в нас буде?- через годину 

ми повернемося до цього проекту рішення, і якщо є питання, то треба 

задавати зараз не секретаріату, який готував це, і не нам, а безпосередньо 

особам, які направляли листи. До речі, всі листи оце вам зараз стопочкою 

будуть передані і ви можете ознайомитися. 

Тому якщо питань немає, ми розуміємо, що ми приймаємо таке…  

 

НІМЧЕНКО В.І. Є питання, є.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да, Василь Іванович, питання.  

 

НІМЧЕНКО В.І. Хочу уточнити. Тут сказали, що з розрахунку на 

майбутнє. Ну, ви знаєте, закон каже "9 років" – і припиняє діяльність суддя 

Конституційного Суду. У 20-му році є такі особи?    

 

ТУПИЦЬКИЙ О.М. 9 років  немає. Але ж закон каже, що і 4 роки має 

право…  

 

НІМЧЕНКО В.І. Має право на відставку. 

 

ТУПИЦЬКИЙ О.М. …має право на відставку.  

 

НІМЧЕНКО В.І. Спасибі.  

 

ТУПИЦЬКИЙ О.М. Такі є. 



 

НІМЧЕНКО В.І. Такі є, да? 

 

ТУПИЦЬКИЙ О.М. 8 суддів, 8. 

 

НІМЧЕНКО В.І. 8 суддів, які мають право сьогодні писати заяву. 

 

ТУПИЦЬКИЙ О.М. Так.  

 

НІМЧЕНКО В.І. Спасибі.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нема більше питань, да? Тоді, будь ласка, 

переходимо до Верховного Суду України.  

Будь ласка, Валентина Іванівна.  

Якщо у вас закон перед вами, це сторінка 4 проекту Закону про 

Державний бюджет і сторінка 3, ви ще подивіться пункт 2, це повністю 

видатки, які пропонує нам Верховний Суд.  

Валентина Іванівна Данішевська, будь ласка.  

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Дякую. 

Шановна Ірино Валентинівно, шановні народні депутати, присутні, 

звісно, що належне фінансування судової системи є однією з гарантій 

незалежності цієї гілки влади і передусім я би хотіла зазначити, що 

Верховний Суд повною мірою підтримує ту, ті пропозиції, які надаються 

судовою адміністрацією для фінансування судів першої і другої інстанції, 

адже технічне забезпечення саме цих судів є основою належного здійснення 

правосуддя. 

Що стосується Верховного Суду, то ми теж подали до комітету листа, в 

якому обґрунтували всі наші пропозиції і зараз я би хотіла зупинитися на 

двох з них. Як ви знаєте, Верховний Суд здійснює правосуддя у декількох 



приміщеннях. У нас немає єдиного приміщення. Два з цих приміщень є 

пам'яткою архітектури, одне з них є пам'яткою історії і ми маємо обов'язки 

утримувати ці приміщення в належному стані.  

Крім того, інші приміщення теж потребують ремонту і в цьому році ми 

розпочали ці ремонтні роботи у приміщенні на Повітрофлотському 

проспекті, на Московській вулиці, де ми зобов'язані також відокремити від 

заводу "Арсенал" інженерні мережі, а також у нас одне приміщення на 

Пилипа Орлика, 4 знаходиться в аварійному  стані.  

Отже, для того, щоби ми завершили ці роботи і повною мірою, ну, 

забезпечили належні умови для роботи, нам потрібні додаткові капітальні 

видатки у сумі 562 мільйона гривень. 

Друге питання, яке нас непокоїть, - це те, що Верховний Суд є...  

здійснює фінансування ліквідаційних процедур спеціалізованих судів та 

Верховного Суду України. Там залишається ще 58 суддів. Рішенням 

Конституційного Суду в цьому році було визнано декілька положень Закону 

"Про судоустрій і статус суддів" неконституційними. І, отже, після цього 

рішення ми повинні оплачувати суддям, які не мають повноважень, крім 

окладу, іще належні за законом доплати. Це вимагає теж додаткового 

фінансування.  

Отже, ми би просили для виконання закону і рішення Конституційного 

Суду додаткового фінансування у сумі двадцять, майже 23 мільйони гривень. 

Всього це сума 595 мільйонів гривень.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже дякую, Валентина Іванівна. 

Які є, колеги, питання? Подивіться другий пункт: збільшення видатків 

загального фонду 595 мільйонів 762. Це сюди входить 33 мільйони - 

споживання, оплата праці – 28 мільйонів, видатки розвитку – 562 мільйони 

437. Питання по цифрам є до Верховного Суду?  

 

ДЕМЧЕНКО С.О. Дозволите? 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. 

 

ДЕМЧЕНКО С.О. Депутат Демченко. Скажіть, будь ласка, ще раз. В 

минулому році в порівнянні з тим, що ви просите нас на наступний рік, яка 

різниця і в яку сторону? Тобто наскільки збільшилися у вас витрати чи 

зменшилися? 

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. На 100 мільйонів збільшується за рахунок 

індексу інфляції. 

 

ДЕМЧЕНКО С.О. Сто мільйонів - це лише індекс інфляції? 

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Да. 

 

ДЕМЧЕНКО С.О. А в своєму листі ви зазначили, що це індекс 

інфляції? 

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Зараз перевіримо. 

 

ДЕМЧЕНКО С.О. І знає про це Кабінет Міністрів, чи  ні? 

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Так, ми звернулись з листом до Міністерства 

фінансів і вони обізнані в цих наших потребах. 

 

ДЕМЧЕНКО С.О. Тобто я правильно зрозумів, якщо ми в своєму 

висновку зазначимо, що пропонуємо збільшити вам бюджет на 100 

мільйонів, ми можемо аргументувати, що це виключно індекс інфляції, так я 

зрозумів? 

 



ДАНІШЕВСЬКА В.І. Так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все, да? 

 

_______________. Да. Ну, це вже щодо пропозицій, тоді будемо 

обговорювати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Просто щоб потім питання були конкретно до 

суб'єктів… 

 

_______________. Вже питань не буде. Будуть лише пропозиції, як 

сформулювати всі ці... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре.  

Да, будь ласка, Василь Іванович. 

 

_______________. Дякую. Я безпосередньо підтримую… 

 

НІМЧЕНКО В.І. Ні, мені слово, Василь Іванович, это мені. Я тоже 

Василь Іванович, до речі.  

Тут я про суддів, які є суддями в складі Верховного Суду. Їм за 

рішенням Конституційного Суду було визнано, що дії в отношении цих 

суддів були незаконними і неконституційними. Що ви заклали за те, щоб 

поновити їхнє порушене право? Це перше. 

І друге. Скажіть, будь ласка, ви просите фінансування на 20-й рік. На 

сьогоднішній день вирішено питання чи ліквідації, чи реорганізації 

Верховного Суду України? Він є на сьогоднішній день за Конституцією. Що 

на цей рахунок? Куди йдуть платежі, як ці розрахунки ідуть і цільове 

використання коштів? Що це за орган там, де 50… скільки ви сказали, 56? 

 



ДАНІШЕВСЬКА В.І. 58. 

 

НІМЧЕНКО В.І. 58 суддів Верховного Суду України, ну, працівники, 

будемо так говорити. 

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Ні-ні, це суді вищих спеціалізованих і 

Верховного Суду України. 

 

НІМЧЕНКО В.І. А то не вищий? Ну, я вам кажу, ну, порівняйте з 

Вищим антикорупційним судом, він же вищий? І це такі самі.  

То я хотів би запитати, от ви просите грошей - на який суд? Чи є тут оці 

люди, які на сьогоднішній день працюють? З ким ці трудові відносини? Це ж 

судді, це вони теж  люди. То скажіть, будь ласка, як  виходити з  того 

рішення  Конституційного Суду, який зобов'язав передбачити  фінансування 

їхньої оплати праці як рівних серед рівних, які захищені Конституцією  

України, судді  Конституцією країни? Будь ласка. 

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Дякую за  запитання.  

Рішення Конституційного Суду стосувалося усіх суддів, які тимчасово 

з різних причин знаходяться без повноважень. Це і судді, які втратили 

повноваження  через 5 років  своєї роботи за указом  Президента, і ті судді, 

які не  перейшли, ну, не перемогли  в конкурсі до Верховного Суду і  все ще 

залишаються  у штаті вищих  спеціалізованих та  Верховного Суду. 

Отже, Конституційний Суд  вирішив, що, оскільки перебування от  без 

повноважень   дещо затягнулося і не є вже виправданим, то  не є 

конституційним  отримання такими суддями  заробітної плати лише  в обсязі 

окладу. І з того часу, як суд прийняв це рішення, всім суддям, які знаходяться 

без повноважень,  ми  почали виплачувати заробітну плату, як  це  

передбачено: з  доплатами за вислугу років і іншими.  

Верховний Суд є розпорядником коштів  лише щодо вищих 



спеціалізованих та Верховного Суду України, які перебувають у стадії 

ліквідації. Отже, ми якраз і просимо додаткові кошти для того, щоб  

забезпечити повною мірою виплати   заробітної платні цим суддям до  того 

часу, поки їх доля не  вирішиться. Долю цих суддів  вирішує не  Верховний 

Суд, цим займається Вища  кваліфікаційна комісія, далі - Вища рада 

правосуддя, але ми є просто особою, яка призначена фінансувати ці 

процедури,  і ми просто їм забезпечуємо  фінансування на цю заробітну 

платню. Тож наше питання якраз  стосується того, щоб забезпечити ці 

конституційні гарантії суддям. 

 

НІМЧЕНКО В.І. (Не чути) 

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. То ми і виплачуємо все весь цей час. 

 

НІМЧЕНКО В.І. Так 3 роки вони отримують що, оклад? 

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. На не 3, скоро буде 2. 

 

НІМЧЕНКО В.І. Скоро буде 2? 

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Да. Рік і 10 місяців. 

 

НІМЧЕНКО В.І.  То це мало, ви вважаєте, це мало? 

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Ні, але ми зобов'язані, ми їм… 

 

НІМЧЕНКО В.І. Так скільки вони недоотримують заробітної плати, яка 

повинна у них бути? Чи вона була закладена на цей рік, на 19-й? 

 

_______________. Мені теж цікаво, яка цифра - скільки? 



 

НІМЧЕНКО В.І. Да-да, скільки? Скільки треба було закласти, скільки 

ви, припинивши їм виплату, скільки було акумульовано коштів і де вони 

ділись? 

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Ми не припинили їм виплати. Ми виплачуємо їм 

у відповідності до закону. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Яка це цифра, Валентина Іванівна, я перепрошую, 

щоб просто розуміти? 

 

_______________. Скільки всього? Бо там же працюють ще і 

співробітники, не лише судді? 

 

НІМЧЕНКО В.І. Правильно, оці люди, які… Які сьогодні… ви їх 

називаєте поза законом. Судді поза законом. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Цифру, щоб ми розуміли. 

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І.Десь 50 мільйонів. 45 мільйонів. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Десь 45 мільйонів? 

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Виплачено попередньої, да.  

 

НІМЧЕНКО В.І. В фонд заробітної плати, да? В фонд заробітної плати 

45 мільйонів. Ви тут заклали оце? 

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Ми збільшуємо саме для того, щоб… 

 



НІМЧЕНКО В.І. Так я ж кажу, ви заклали, чи… 

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. … забезпечити виконання рішення 

Конституційного Суду. А в цьому році, після того, яке це рішення було 

прийнято, ми і так виплачували їм належні суми. 

 

ВЕЛЬМОЖНИЙ С.А. Можна питання? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, будь ласка, депутат Вельможний. Потім – 

депутат Пузанов. 

 

ВЕЛЬМОЖНИЙ С.А. Дякую. 

Ви просите збільшити фінансове забезпечення на 595 мільйонів 

гривень. З них капітальне будівництво, реставрація, придбання – 562 

мільйони. А ви проводили експертизу, але й, мабуть, інші дослідження щодо 

необхідності і доцільності реставрації, в частности реставрації? Проводили? 

Да, проектно-сметная документація. Чи воно так і залишиться в стадії 

недобудови? 

Дякую. 

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Звісно, у нас і висновки, і охоронний договір на 

ці приміщення, де ми зобов'язані їх утримувати у відповідному стані. 

 

ВЕЛЬМОЖНИЙ С.А. Але… Чи можливо це буде все забезпечити у 20-

у році? 

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Так, ми в процесі знаходимось. Вже одне крило - 

завершується ремонт, тепер інше крило. 

 

ВЕЛЬМОЖНИЙ С.А. Без деталей, без деталей. Дякую. Дякую. 



 

_______________.  Це, я так розумію, це по Повітрофлотському, 28, 

так? У мене  питання щодо того, скільки коштів було виділено на 

реставраційні роботи в 2019 році та чи достатньо цих 522 мільйони для того, 

аби завершити ці реставраційні роботи, і відповідно в 2020 році вже цей 

об'єкт був готовий до експлуатації? 

Дякую. 

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Цього року ми використали 23 мільйони 

загального фонду, а ця сума, яку я називала, 562 мільйони, це  стосується не 

лише Повітрофлотського, а і інших приміщень, які потребують ремонту. 

Наголошувала та тому, що це і відокремлення приміщень Касаційного 

адміністративного суду від мереж заводу "Арсенал". Це і заміна вікон в 

адмінбудинку по Орлика, 4а, які вже прогнили. Це просто приміщення 

знаходиться в аварійному стані і таке інше. 

 

_______________. Да, я читаю ваш лист, підписаний виконуючим 

обов'язки голови суду. І по Повітрофлотському, 28 він просить виділити в 

межах цих 569 - 522 мільйони. Тут і питання стоїть, чи вистачить цих коштів 

для того, аби завершити ці реставраційні роботи і в 2020 році вже передати 

об'єкт для експлуатації?  

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Ми вважаємо, що вистачить. І чимшвидше ми їх 

зробимо, тим менше нам буде потрібно коштів. Бо там потребує і дах, і 

укріплення стін, і багато таких от робіт, але праве крило, якщо на нього вже 

подивитися, воно вже, ну, майже добігає кінця цей ремонт.  

 

_______________. (Не чути) 

  

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Да, так. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка,  народний депутат Стефанчук. 

 

СТЕФАНЧУК М.О. Скажіть, будь ласка, от я дивлюся така цікава 

стаття: відокремлення приміщень Касаційного адміністративного суду від 

мереж заводу "Арсенал" та автономне функціонування інженерних мереж, а 

потім під'єднання до електромереж  та тепломереж Києва. Це все займає 40 

мільйонів. Скажіть, будь ласка, з якою метою ви плануєте відокремлюватись, 

і чи не дешевше все-таки користуватися послугами заводу "Арсенал", тому 

що на 40 мільйонів ми можемо отримати, ну, мені здається, дуже багато і 

електроенергії, і теплової енергії?  

Дякую.  

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Це  багаторічна вимога заводу "Арсенал", і, як ви 

знаєте, там уже і заводу "Арсенал" залишається все менше, менше і менше, 

там дуже багато різних орендарів, уже власників і таке інше, і нам просто 

далі уже нікуди триматися за ці мережі. Нам треба врешті-решт 

відокремитися, щоби касаційний суд отримував необхідні послуги без будь-

яких проблем, бо там різні будівництва йдуть. От вони хочуть там щось 

поремонтувати – раз, відключили і в нас всі комп'ютери відключилися, 

пропадає світло і в залі судових засідань, і таке інше. Тому це вже стає на 

даний момент, ну, неможливим, використання цих мереж.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз Руслан Петрович Князевич, а потім - народний 

депутат Ватрас.  

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П. Дякую, шановна пані голово. 

Ну, я хочу сказати, що, в принципі, всі ці проблеми з будівлями, вони 

дісталися в спадок Верховному Суду, вони з бородою. Це триває вже десятки 

років і кожен комітет намагається якимось чином докластися, допомогти у 



вирішенні цього питання, але це питання, ну, воно складне для вирішення, 

тому що, наскільки я розумію, можливо, пані голова поправить мене, зараз 

тільки Касаційний господарський суд в більш-менш придатних умовах 

здійснює правосуддя.  

У нас адміністративний касаційний суд, про який йде мова, саме він на 

Московській знаходиться, він в нас в такому стані, що судді, 3-4 судді в 

одному кабінеті фактично. Якщо хтось був, я думаю, що були, зали для, де 

відбуваються судові засідання, настільки мізерні, це четверта частина нашого 

залу, і абсолютно практично необхідно добудувати хоча би ще 1 поверх. Я 

так розумію, що це кровна необхідність для того, щоб належним чином 

функціонував саме цей суд.  

З приводу мереж. Вони підключені до території, яка вже є не заводом 

"Арсенал", а зараз є приватною територією, там якісь є фудмаркети, щось 

таке там зараз зробили. Тобто це взагалі приватна територія, і було би 

неправильно, якщо б в нас судова інституція, фактично незалежна гілка 

влади, залежала від приватного власника, захоче чи не захоче він там 

забезпечити доступ енергії чи інших комунікацій. Це невірно.  

Проблема в іншому, мені здається. Проблема справді в приміщенні на 

Повітрофлотському. Це проблема багатьох років, і, ну, я думаю, що варто 

було би і членам комітету туди колись з'їздити і подивитися, вона, проблема, 

легко так не вирішиться. Але якщо ми наважимося і нас підтримає уряд і 

парламент, і ми одноразово таку серйозну субвенцію виділимо, можливо, це і 

вирішення питання, можливо. Бо  ще не було такого  року, коли таку суму 

одномоментно  виділяли. Натомість,  можливо, я не знаю, як  суд на це 

подивиться, може, нам подивитися з  приводу того, щоб відмовитись від тої 

ділянки,  яка є  на зіткненні вулиць Дружби народів і,  наскільки я знаю, 

Старонаводницькою, за яку ви платите шалені кошти, яку ви утримуєте, де 

там кладовище, наскільки я знаю, воно от уже фактично  над цією ділянкою, 

там постійні зсуви, там постійно  аварійна проблема, там постійні пробки. 

Може, це вирішення питання? Може, суд готовий, якщо парламент піде на 



це, запропонувати  цю ділянку віддати? Тому що вже вона насправді не 

потрібна  буде суду. Якщо всі  приміщення будуть  належним чином 

функціонувати, для чого вам  площадка для абсолютно  нового приміщення, і 

це шалені ще  інвестиції?  

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І.  Дякую, Руслане Петровичу.   

Наразі це питання про  єдине приміщення для Верховного Суду воно 

залишається невирішеним. Як ідея, щоб  Верховний Суд перебував у 

єдиному приміщенні вона  все ще існує. І ми не  полишили поки що  думати 

над  цим, тому що  працювати, коли всі судді розміщені і  персонали  в різних 

приміщеннях, в  різних кінцях Києва, не так легко, нам комунікувати важко,  

нам  якось оцю єдність будувати Верховного Суду важко. Але воно  не 

вирішено  ще досі тому, що, дійсно, ця ділянка, ну, не є такою вже, якось 

придатною, чи  такою вже комфортною для розміщення саме  Верховного 

Суду.   

Тому, оскільки  це питання ми ще  на організаційному  рівні не 

вирішили, можливо, будемо радитися із вами тут, із урядом, і все-таки якось 

приб'ємося до якогось рішення, і тоді вже будемо   з цього виходити.  А поки 

що… 

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П. А ви підтримуєте… 

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Ми  консервуємо ж об'єкт, там дещо зроблено, 

але там комунікації під землею є. Там планується, як нам відомо, міськрадою 

естакаду, якусь розв'язку там будувати, і ми теж боїмося, щоб Верховний Суд  

потім не з'явився під розв'язкою. Ттобто багато таких не вирішених питань, 

які  заважають і  нам прийняти  остаточне рішення. 

 

_______________. Скільки витрат там?  

 



ДАНІШЕВСЬКА В.І. Ну,  10 мільйонів.  

 

_______________. Кожен рік, да?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, включайте, будь ласка, звукозапис і 

представляйтесь.  

 

ДЕМЧЕНКО С.О. Я перепрошую. Да, перепрошую, депутат Демченко. 

Питання те, що задав депутат Князевич. Скільки витрат кожен рік ви по цій 

ділянці земельній?  

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Того року 10 мільйонів ми витрати на 

консервацію?  

 

ДЕМЧЕНКО С.О. А на цей рік ви запланували скільки на неї?  

(Загальна дискусія) 

  

ДАНІШЕВСЬКА В.І. На наступний рік 1 мільйон. 

 

ДЕМЧЕНКО С.О. І скажіть таке ще питання. Якась перспектива у вас 

зазначена, там, в 2025 році ви плануєте, що там буде побудовано, чи хтось 

раніше планував? Була якась дата, коли, там, буде побудована відповідна 

будівля?  

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Ще не вирішено питання, чи буде там 

будівництво.  

 

ДЕМЧЕНКО С.О. Дякую. Я зрозумів.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, колеги, зараз депутат Ватрас, потім 



народний депутат Павліш.  

 

ВАТРАС В.А. Якщо дозволите? Ви запланували 13 мільйонів витрат на 

комунальні послуги. З огляду на це пропозиції щодо збільшення фінансового 

забезпечення, ви не пропонуєте їх збільшити. Натомість 562 мільйона 

пропонуєте реконструювати приміщення, збільшувати площі, 

відокремлюватися. Чи вистачить вам цих 13 мільйонів, якщо ви значно 

збільшите свою площу у зв'язку з виділенням цих коштів? 

Дякую. Конституційний Суд, до речі, пропонує збільшити…  

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І.  У нас є ще спеціальний фонд, 14 мільйонів, за 

рахунок якого ми можемо, ну, скажімо так, утримуватися і не турбуватися з 

приводу того, що нам не вистачить.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимир Антонович, все, да? Дякую. 

Будь ласка, Павліш.  

 

ПАВЛІШ П.В. Депутат, Павліш. Скажіть, будь ласка, стосовно цих 

суддів, які зараз знаходяться в такому підвішеному стані уже декілька років, 

як ви кажете. Яка їх в майбутньому доля буде, цих людей? Тому що, я так 

розумію, вони ж функції зараз ніякі не виконують? І впродовж якого терміну 

це буде ще держава фінансувати і люди будуть також знаходитися в 

невирішеному стані, можна сказати? Є такі? 

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Вирішення долі цих суддів належить до 

повноважень Вищої кваліфікаційної комісії та Вищої ради правосуддя, ми 

лише фінансуємо. Тому ми всі хочемо, щоб воно якомога швидше 

вирішилося, але поки що наразі – ні.  

 

ПАВЛІШ П.В. А в чому проблема?  



 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Ну, деякі судді погодилися на переведення в інші 

суди. Ті, які не погодилися, ну, от вони й залишаються поки що, чекаючи, 

можливо, рішення Конституційного Суду, можливо, якихось законодавчих 

змін, можливо,  якесь рішення прийде… Нещодавно було призначено 

засідання Вищої кваліфікаційної комісії з цього приводу, але воно 

перенесено.  

Тому, ну, складне питання, і ніяк не вирішується.  

 

ПАВЛІШ П.В. Просто таке ж питання, воно не тільки по Верховному 

Суду України, але в нас дуже багато суддів, які в такому ж стані з 

находяться.  

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Ну, кількість суддів, які без повноважень, 

"п'ятирічок", як ми їх називаємо, кількість їх зменшується, їх наразі 

залишилося десь 200. І Вища кваліфікаційна комісія вже доходить до того, 

щоби передати їхні рекомендації у вищу раду правосуддя, і ці судді 

поповнять ряди фактично повноважних суддів першої-другої інстанції.  

 

ПАВЛІШ П.В. Ну, ще є й ліквідовані суди, які також… судді ще не 

перейшли.  

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Там уже питання більш-менш вирішено, вони 

будуть уже переведені, незалежно від того, чи вони завершили 

кваліфікаційне оцінювання, чи не завершили, для того щоб наповнити суди 

для виконання функцій.  

 

ПАВЛІШ П.В. Просто ми маємо розуміти, що це дуже  великий обсяг 

бюджетних фінансувань, які кожного року витрачаються. Це сотні мільйонів 

гривень, які можна було б і… уже б і Верховний Суд два рази побудувати 



новий за ці кошти.  

Дякую.  

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Так, є така проблема.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Павло Васильович насправді підняв дуже гарну 

проблему. В нас сьогодні присутні судді Верховного Суду України, да? 

Василь Іванович Гуменюк. Я думаю, що доречно буде якраз, може, питання 

озвучити від вас якусь репліку. Тому що дійсно є така проблема, і ви бачили, 

що в зі на 2020 рік чітко прописано, що ці видатки на Верховний Суд 

України мають покриватися видатками на Верховний Суд. Тому якраз оцей 

ланцюг – Верховний Суд і Верховний Суд України – зараз був дуже 

доречний.  

Будь ласка, Василь Іванович, прокоментуйте нам. 

 

ГУМЕНЮК В.І. Хотів декілька фраз. Ви знаєте, дякую за  надану 

можливість.  

Безпосередньо ви задавали запитання. Так от, питання стоїть у тому, 

що попередній парламент прийняв пункт 7, в якому зазначив ліквідацію 

Верховного Суду, а цього апріорі бути не може. Тому що Конституція не 

дозволяє, функції не передали. Тому і получается невирішеність цього 

питання. Значить, судді обрані безстроково. Принцип неперервності суддів – 

це загальний оонівський, європейський принцип. Тому судді… зупинили 

ви… не ви, попередній парламент процесуальну нашу діяльність.  

Верховний Суд України нині здійснює всі інші функції по виконанню 

Закону "Про звернення громадян" і інші функції. Якщо люди звертаються, 

він має архів і по архівним справам дає відповідь і все таке інше. Тобто ми 

функціонуємо, як можемо.  

Безпосередньо я за те, щоб виділявся більший бюджет. Тому що 

Верховний Суд нас фінансує. Правда, останнім часом, коли ми є 



розпорядником другого рівня, нам не показують ці розрахунки, ми не бачимо 

нічого. І тому судді Верховного Суду України, дев'ять, а було одинадцять 

суддів, не отримують заробітну плату рік і 3 місяці. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не отримують заробітну плату? 

 

ГУМЕНЮК В.І.  Так. Хоча нам говорять "ми вам її нараховуємо, ідіть, 

в якомусь банку отримайте". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вона ж тут закладена? Я перепрошую, що я 

перебиваю, але ж вона закладається? 

 

ГУМЕНЮК В.І. Вона закладена. Тому я за те, щоб закладали. Але, в 

принципі, ми не знаємо, по якому принципу нам нараховують, тому що 

служба управління персоналом у Верховному Суді, по якому принципу нам 

нараховують і хто хоче оплачувати, тому що… Я поважаю Валентину 

Іванівну, вона видала наказ про ліквідацію Верховного Суду України, хоча не 

в її компетенції. Ну, так сталося, вона робить свою роботу.  

 

_______________. …..закон передбачив.  

 

ГУМЕНЮК В.І. Да, закон не передбачив ліквідації. Пункт 7 

передбачив ситуацію, з якої… тупиковий, виходу немає. Тому що в даному 

випадку… Про це ще говорило в 16-му році, правове управління Верховної 

Ради, говорило, що не можна приймати пункт 7. Прийняли пункт 7 – і його 

трактують хто як хоче.  

Тому, шановні колеги, я за те, щоб Верховному Суду виділили кошти. 

Але в цих коштах мають бути передбачені наші можливі виходи у відставку. 

Ми ж не маємо можливості, а процесуальний закон нам не дає можливості 

розглядати справи. Хоча пункт 3 підпункту…  підпункт 3 пункту 16 (прим.) 



"Перехідних положень" Конституції говорить про те, що судді Верховного 

Суду продовжують здійснювати свої повноваження. Нам не дають 

здійснювати свої повноваження, тому що ми судді Верховного Суду України. 

Тому ситуація є дуже…  

Крім того, Валентина Іванівна говорила тут за приміщення Пилипа 

Орлика, 4 воно теж… два приміщення Пилипа Орлика, 8 і Пилипа Орлика, 4 

– це пам'ятки архітектури, і безпосередньо Пилипа Орлика, 4 знаходиться в 

аварійному становищі, його треба ремонтувати. Ми його не можемо передати 

Верховному Суду. Чому? Тому що вони вважають, що вони не є 

правонаступниками. А раз не є правонаступниками і ліквідація, то невідомо, 

куди ми його повинні подіти. Тому ми відносно нашого листа ми направили 

відносно внесення змін, доповнень до статті 20, говоримо у даному випадку, 

щоб зазначили правонаступника або записали реорганізацію, тоді ми 

спокійно все їм передаємо Верховному Суду і хай всім користуються і 

використовують. Тому от така є проблема. Дякую, що дали можливість її 

озвучити. Але у даному випадку, зараз 11 суддів, не знаю, з якої ми йдемо… 

з якого розміру оплати праці, оплати суддівської винагороди ми маємо піти у 

відставку. Я говорю, що це принципово підробити печатку або 

використовувати печатку, яка не належить Верховному Суду, люди, які не 

відносяться до Верховного Суду, вирішують питання про обрахування 

заробітної плати, не запитавши мене про мої персональні дані, не довівши до 

мене, який у мене оклад і яка заробітна платня, і в тому числі ще ж і 

працівники апарату. Тому, безперечно, що це питання є і його треба 

вирішувати. І я думаю, що чим раніше його буде вирішено на законодавчому 

рівні, чи Конституційним Судом… Ми вже звернули, бо не можемо найти 

виходу з цього питання 3 роки. З 3 жовтня 16-го року наше конституційне 

подання знаходиться в Конституційному Суді. Воно вже находиться в 

закритій стадії, вони мають винести рішення. Коли винесуть рішення, яке 

винесуть рішення, то їхня компетенція, але ми чекаємо і надіємося. Тому оці 

всі витрати, безперечно, що вони заходять і заводять нас, і люди вже, так 



сказать, сім'ї людей знемагають від того, що не отримують заробітної плати. 

Я думаю, що це треба це питання розблокувати і ми запропонували, от в 

даному випадку, якщо це буде забрано слово "ліквідація", то все питання 

вирішиться і стане на свої місця. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, ми зараз не можемо питання ліквідації, 

реорганізації… 

 

ГУМЕНЮК В.І. Зрозуміло. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …вирішувати, у нас зараз бюджет. Просто чи 

правильно ми зрозуміли, будь ласка, колеги, тобто, Василь Іванович, ви 

кажете, що ви цей рік, судді, 11 суддів Верховного Суду України не 

отримували заробітну платню. 

 

ГУМЕНЮК В.І. Так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А закладаються на 2020 рік якраз ваші видатки, а в 

якій сумі тоді, Валентина Іванівна? От тут же виходить, що закладаємо, а ні 

вони, ні ми не розуміємо, яка ж сума на них закладається, якщо вони взагалі 

її не отримують.  

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Нам виділяються кошти для фінансування 

ліквідаційних процедур. І лише ліквідаційну процедуру ми можемо 

фінансувати. Василь Іванович говорить про те, що вони не отримували 

кошти, але це не означає, що ми їх не платили. Заробітна плата 

перераховується на відповідні… 

 

НІМЧЕНКО В.І. Скажіть, будь ласка, скільки ж їм заплатили… 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. А які суми там? 

 

НІМЧЕНКО В.І. Да, да, вас же запитує голова? 

 

_______________. …… 37 тисяч окладу, виходячи з цього, десь 60-70 

тисяч в залежності від вислуги кожного конкретного судді. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто вони десь на рахунках, да, лежать? 

 

_______________. Да. Ми перераховуємо… 

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Деякі судді отримують їх з рахунків, деякі не 

отримують, але вони перераховані туди. До речі, 3 суддів, якщо Василь 

Іванович не поправить, пішли у відставку і їм повністю забезпечені всі 

виплати, які належать в такому випадку. Тобто фінансування йде, але в нас 

записано, що лише ліквідаційна процедура нами фінансується, більш нічого.  

Тому, ну, такі є певні… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Цікава просто сума, цифра, щоб ми розуміли, ви ж 

нам подаєте цифри, щоб ми розуміли, де які цифри тут відбуваються. 

Дякуємо. 

 

ПАВЛІШ П.В. Можна питання ще? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, да, Павло Васильович.  

 

ПАВЛІШ П.В. Я так розумію, це 11 із 58. Тобто, а основні 47, вони 

отримують, а 11 не отримують? 

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Ні, отримують всі. 



 

ГУМЕНЮК В.І. 11 суддів Верховного Суду України. 

 

ПАВЛІШ П.В.  Я зрозумів. 

 

ГУМЕНЮК В.І. …а ті 57, я за них не знаю. 

 

ПАВЛІШ П.В. А який зараз штат Верховного Суду України, судді і… 

 

ГУМЕНЮК В.І.  77 працівників і 9 суддів, тому що 2 пішли у 

відставку.  

 

ПАВЛІШ П.В.Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, чи є ще питання до Верховного Суду і 

Верховного Суду України? Немає, да? Тоді ми переходимо до наступного. 

Дуже вам дякуємо за те, що ви нам надали роз'яснення.  

Наступний у нас – Вища рада правосуддя. Але у нас є лист від 

Володимира Івановича Говорухи про те, що Вища рада правосуддя 

повідомляє, що обсяги бюджетних призначень наведені у проекті Закону про 

Державний бюджет України на 2020 на виконання державної програми 

забезпечення засад функціонування незалежно з тої влади є достатнім для 

забезпечення діяльності Вищої ради правосуддя. Тому ми не включали 

жодних положень в проект рішення, але  у нас  є ж представники Вищої ради 

правосуддя, да? Ми на цьому наполягаємо чи щось змінювати? 

Будь ласка,  представтесь і..... 

 

ОВСІЄНКО А.А. Доброго дня! Овсієнко Андрій, я голова Вищої ради 

правосуддя.  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Андрій Анатолійович, доброго дня! Не бачу вас. 

 

ОВСІЄНКО А.А. Да, дійсно, лист підписаний був попереднім 

керівником Вищої ради правосуддя, і він відображає ту ситуацію, яка 

склалася з фінансуванням даного органу. У нас немає заперечень або 

додаткових зауважень щодо цього листа. І ми також не наполягали на 

розгляді наших питань окремо. Але ми маємо намір обговорити питання 

фінансування взагалі судової системи, і тому в порядку черги ми будемо раді, 

якщо нам нададуть слово. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Андрій Анатолійович. 

Чи  є запитання до Андрія Анатолійовича? Є така нагода у членів 

комітету. Немає запитань жодних? Тоді дуже дякуємо, що ви з нами сьогодні 

провели цей час. 

Переходимо далі. Державна судова адміністрація.  Колеги, будь ласка,  

зерніть увагу, стаття 3, проект рішення, пункт 1: збільшення видатків 

загального фонду. Я переживаю, це 20 мільярдів, написано, да, 20 мільярдів 

136 мільйонів 827 тисяч гривень, з яких видатків споживання - на 20 

мільярдів 136 мільйонів 820 тисяч, з них на оплату праці - на 15 мільярдів 

254 мільйони і 432 тисячі гривень, на комунальні послуги та енергоносії - на 

14 мільйонів 863 тисячі, там іще кома, 700 тисяч гривень. 

Так, будь ласка, прокоментуйте, хто у нас від Державної судової 

адміністрації? Зеновій Васильович. 

 

ХОЛОДНЮК З.В. Дякую, Ірина Валентинівна. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня. 

  

ХОЛОДНЮК З.В.  Шановні народні депутати, Голова Державної 



судової адміністрації Зеновій  Холоднюк. Хочу зазначити, що на   20-й рік  

нам Міністерством фінансів  доведено граничні  обсяги  в розмірі  14 

мільярдів  622 мільйона гривень, в тому числі 11 мільярдів 622 мільйона 

гривень  за загальним фондом державного   бюджету і  3 мільярди гривень  за 

спеціальним фондом  державного бюджету.  

Хотів би повідомити про те, що    Державна  судова адміністрація 

України  є головним розпорядником  бюджетних коштів по відношенню  до 

всіх апеляційних  судів всіх юрисдикцій, а їх,  апеляційних загальних судів,  

26, апеляційні адміністративні суди  - 8 і апеляційні господарські суди - 7 . 

Всього  41.   

По відношенню  до окружних  адміністративних судів - їх 27, місцевих 

господарських судів - їх 27, ітого - 54. І місцевих загальних судів - їх 663,  

місцевих загальних судів, не  враховуючи 86 місцевих загальних судів, які 

знаходяться на окупованій території, Автономній Республіці  Крим,  

Донецькій і Луганській області.  

Що стосується розпорядників коштів нижчого  рівня. Станом на  

сьогоднішній день  у  Державній судовій адміністрації, головного 

розпорядника бюджетних коштів, є  154 розпорядники бюджетних коштів 

нижчого рівня. Це, мається на увазі, всі апеляційні суди, всіх юрисдикцій,  

місцеві спеціалізовані суди, господарські і адміністративні, територіальні 

управління, через які фінансуються місцеві загальні суди, Служба судової 

охорони, Національна школа суддів, Вища кваліфікаційна  комісія суддів 

України, ну, і Державна судова  адміністрація  з її територіальними органами.   

Що стосується загальної картини по суддях і по працівниках апарату. 

На  2019 рік розраховані науково обґрунтовані нормативні навантаження на  

суддів за результатами  2017 року,  і по цих науково обґрунтованих 

нормативних  навантаженнях нам необхідно  7 тисяч 587 суддів  і 29 тисяч  

979 тисяч працівників  апарату.  

Що стосується бюджетних призначень. До кількості суддів,  якщо 

взяти по суддях, по всіх юрисдикціях, то потреба на 2020 рік складає 15 



мільярдів 483 мільйони гривень – це тільки фонд заробітної плати без 

нарахування. Забезпечено 9 мільярдів 989 мільйонів гривень, дефіцит складає 

5 мільярдів 494 гривень.  

Що стосується працівників апарату, то фонд… потреба на 2020 рік 

складає 6 мільярдів 811 мільйонів гривень, забезпечено тільки 414 мільйонів 

893 гривні, і дефіцит фонду заробітної плати без нарахування складає 6 

мільярдів 396 мільйонів гривень. Якщо взяти оцих  484 мільйони, то тільки 1 

тисяча 826 працівників апарату забезпечені фондом заробітної плати, інші 

працівники апаратів не забезпечені фондом заробітної плати.  

Що стосується поточних видатків, ми, до речі, взяли лист, ми 

звернулися спільним листом за підписом голови Вищої ради правосуддя, 

голови Верховного Суду України, голови Державної судової адміністрації 

України і голови Ради суддів України щодо ситуації з проектом бюджету на 

2020 рік. В нас є папки для кожного народного депутата. З вашого дозволу, 

ми можемо їх всіх роздати для того, щоб не зупинятися на конкретних 

цифрах.  

Що стосується поточних видатків в цілому, то я хотів би зазначити, що 

ті поточні видатки, які в нас передбачені проектом Закону про Державний 

бюджет, то вони на 272,8 мільйона гривень менше, чим фактичні бюджетні 

призначення станом на сьогоднішній день у 2019 році.  

Ну, хотів би зазначити ще один дуже важливий напрямок роботи – це в 

нас видатки розвитку, або капітальні видатки, які включаються в єдину 

інформаційну і телекомунікаційну систему: і реконструкції, і капітальні 

ремонти будівель, які відбуваються на сьогоднішній день у нас. Ця цифра 

складає 1 мільярд 460 мільйонів гривень на 2020 рік. Жодної копійки за цим 

напрямком взагалі не передбачено. Ситуація, як на нас, не можна сказати, що 

катастрофічна, але наближена до цього. З приводу, де взялась цифра 14 

мільярдів 622 мільйони гривень, тобто ця цифра значно менша, чим 

бюджетні призначення на сьогоднішній день. Тому що у нас на сьогоднішній 

день 15 мільярдів 100 – це планові показники Державного бюджету на 2019 



рік. Звертаю вашу увагу, що загальна цифра бюджету на 2020 рік, 

враховуючи рівень інфляції, складає 14 мільярдів 622 мільйони гривень. 

Не враховано в проекті Державного бюджету, або  бюджетний запит, 

не враховано про те, що змінюється прожитковий мінімум на тисячу… на 181 

гривню, не враховано, що змінюється, враховуючи прожитковий мінімум, 

змінюються посадові оклади суддям першої апеляційної інстанції з 25 до 30 

прожиткових мінімумів. Це посадовий оклад суддів першої інстанції. І з 40 

прожиткових мінімумів до 50 прожиткових мінімумів змінюється посадовий 

оклад суддів апеляційної інстанції. Так що маємо ситуації в такому стані, як 

вона є. 

Хотів би особливо звернути увагу на ще один напрямок: на Службу 

судової охорони. Ми в 2019 році активно почали створювати Службу судової 

охорони, вони теж у нас являються розпорядниками бюджетних коштів 

нижчого рівня. Тобто на Службу судової охорони теж необхідно на 20-й рік 

3,9 мільярда гривень без нарахування фонду заробітної плати, що 

забезпечить 14 тисяч працівників Служби судової охорони. На сьогоднішній 

день дефіцит складає 2 мільярди 474 мільйони гривень без нарахування, 

включає і нарахування на заробітну плату. Загальна картина: 546 мільйонів 

гривень - це нарахування на заробітну плату, яких теж  менше, чим 

передбачено, чим необхідно для розрахунку заробітної плати на 2020 рік. 

Загальний дефіцит по Службі судової охорони, нарахування, складає теж 412 

мільйонів гривень. Якщо взяти в цілому, що стосується напрямку 

капітальних видатків, то на сьогоднішній день 46 об'єктів, які знаходяться в 

стадії реконструкції і капітального ремонту, і ступеня готовності, понад 80 

відсотків. Тобто я вважаю, що ми не маємо права зупиняти ці об'єкти, і 

реконструкції, і капітальні ремонти, тому що для держави це буде набагато 

більше, чим їм закінчити проекти реконструкції в наступному році.  

Ну і я хотів би звернути увагу на проект рішення комітету про те, що в 

проекті рішення взагалі відсутній напрямок капітальних видатків, хоча  в 

нашому спільному листі ми звертались і цей напрямок є. Так що, я хотів би, 



щоб врахувати цей момент, і внести зміни в проект рішення, і добавити туди 

капітальні видатки. Що стосується поточних і фонду заробітної плати, дійсно 

цей момент враховано.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А в які цифри, Зеновій Васильович? Ігор Васильович, 

як це в нас не попало в проект рішення? А ви сьогодні направили? Коли ви 

направили це окремо по капітальним видаткам? Тому що секретаріат в нас 

чітко брав з листів, які приходили, що були на минулому тижні. Вони роздані 

у всіх народних депутатів, подивіться, ці листи, вони мали лягти в проект 

висновку.  

 

ХОЛОДНЮК З.В. Ну, якщо цей лист спільний є, то немає проблем. 

Якщо немає, то ми готові зараз вручити кожному народному депутату.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А коли ви його направляли, цей спільний лист?  

 

ХОЛОДНЮК З.В. Цей спільний лист направлений у п'ятницю. І 

сьогодні… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так він ще не пройшов.  

 

ХОЛОДНЮК З.В. І сьогодні він попав до вас прямо зранку, в 9 годин 

він вже був в комітеті.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ігор Васильович, будь ласка, подивіться, де цей 

спільний лист. Є…  

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Почули, Зеновій Васильович? Саме на цю хвилину 



ми такого листа не отримали.  

Я думаю, що зараз буде доречно ще дати слово Державній судовій 

охороні, тому що, колеги, ми якраз будемо задавати питання і Державній 

судовій адміністрації - да, Зеновію Васильовичу? – і Державній судовій 

охороні. Подивіться, в проекті Держбюджету у нас закладено 14 мільярдів 

622 мільйони, а пропонується збільшити ще видатки. Тобто до цих 14 

мільярдів 622 мільйонів – ще 20 мільярдів 136 мільйонів і так далі, да, по 

цифрам. 

Тобто я думаю, що зараз державну судову охорону послухаємо. Чи 

ввійшли ваші пропозицію в цю цифру, чи ні. І тоді, якщо ви про якийсь 

спільний лист говорите, тобто ви хочете ще більше збільшити, ніж ці 20 

мільярдів, то тоді просто надайте нам копію цього листа. Щоб народні 

депутати були ознайомлені. У нас його немає зараз. Щоб народні депутати 

були ознайомлені з вашими новими розрахунками. 

Будь ласка, хто від судової охорони виступає? 

 

БОНДАР В.І. Шановна Ірина Валентинівна, шановні члени комітету! Я 

– голова Служби судової охорони Бондар Валерій Іванович. Я очолюю 

наймолодший державний орган в країні. Формувати ми почали цей орган в 

квітні поточного року. І сьогодні ми готові прийняти під охорону 792 об'єкта 

судової гілки влади. І наступного року ми готові вже розпочати охорону 405 

таких об'єктів.  

Але той бюджет, який ми отримали в проекті бюджету, – це 22 

відсотки від потреби. Чому так, я скажу, який бюджет нам потрібен. 

Найважче толкнуть автомобіль з місця. У нас нічого немає, ми без 

фундаменту почали працювати. Є хороша команда, є непогана нормативна 

база. І ми готові розпочати, забезпечити безпеку суддів, охорону всіх 

будівель. І я вам скажу, що будь-яке правосуддя повинно мати належну 

безпеку. Безпека дешевою не буває. 

Найбільші витрати, звичайно, будуть в перший рік нашого 



формування. Нам необхідно закупити наступного року автомобілі, зброю, 

радіостанції, комп'ютерну техніку, однострій. Звичайно, це все за собою 

тягне витрати. Але повірте, воно окупиться. І я вам відверто скажу, що, я 

думаю, і ваш комітет, і судова влада побачать наші професійні дії.  

Тому народних депутатів прошу підтримати. Я вдячний Державній 

судовій адміністрації, яка врахувала всі наші потреби, і підтримати 

пропозиції Зеновія Холоднюка.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  

Скажіть, ви ж у нас не є окремим розпорядником коштів? З Державною 

судовою адміністрацією все погоджено, я ж так розумію? 

 

БОНДАР В.І. Так, все погоджено з Державною судовою 

адміністрацією.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тобто ви підтримуєте той лист, що був направлений 

Державною судовою адміністрацією на збільшення  видатків на 20 

мільярдів...?  

 

БОНДАР В.І. Так, підтримую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Добре, дякую.  

Будь ласка, питання. Народний депутат Стефанчук, потім…  

 

СТЕФАНЧУК М.О. В мене буде комплексне питання до пана Зеновія.  

Скажіть, будь ласка, яка найвища суддівська винагорода в нас 

передбачена для здійснення судочинства в місцевих та апеляційних судах? 

Приблизно, плюс-мінус.  

 



ХОЛОДНЮК З.В. Те, що стосується середньої суддівської винагороди, 

перша інстанція – в районі 105 тисяч гривень, те, що стосується апеляційної 

інстанції – в районі 210 тисяч. Всі розрахунки в нас є.  

 

СТЕФАНЧУК М.О. На місяць, так?  

 

ХОЛОДНЮК З.В.  На місяць.  

 

СТЕФАНЧУК М.О. Дивіться, от я зробив таку невелику арифметику 

подивитися.  

По оплаті праці 11,5 тисяч працівників служби судової охорони – тут 

питань немає, виходить, що середня заробітна плата чи винагорода складає 

приблизно 16 тисяч.  

Якщо ми говоримо про працівників апаратів судів, яких в нас 28 тисяч 

– це приблизно 18-19 тисяч на місяць, але коли ми візьмемо цифри 

суддівської винагороди – так? – ви почули середню цифру, в нас виходить, 

що суддівська винагорода має бути в середньому 399,5 тисяч на місяць. 

Отут…  

 

ХОЛОДНЮК З.В. Ні!  

 

СТЕФАНЧУК М.О. Ну, це мені дав калькулятор, я не можу вас 

обманути. Тобто 5 мільйонів 494…  

 

ХОЛОДНЮК З.В.  5 мільярдів. 

 

СТЕФАНЧУК М.О. Я перепрошую, 5 мільярдів 494 мільйони 259,5 

тисяч ми ділимо на 1146 суддів - і в нас виходить 399 тисяч на місяць. Ну, це 

для місцевих… Тому тут, я думаю, що потрібно учточнити цю цифру, що 

вона реально відповідає дійсності. Ви можете самі перерахувати. І я хотів 



уточнити, чи відповідає це реально дійсності.  

 

ХОЛОДНЮК З.В.  Дякую. 

Це, дійсно, реально відповідає дійсності, що стосується фонду 

заробітної плати, який сформований в потребі на 2020 рік. Єдине, що 

чисельність суддів складає 7 тисяч 587… 

 

СТЕФАНЧУК М.О. А тут ми маємо 1 тисячу 146 суддів, яких ви 

плануєте забезпечити, і по 400 тисяч на місяць. Ну, я не знаю таких суддів 

апеляційних і загальних судів.  

 

ХОЛОДНЮК З.В.  Іде мова про те, що до 1 січня наступного року 2025 

суддів повинно бути призначено і чекає призначення до 1 січня наступного 

року. 

 

СТЕФАНЧУК М.О. Я думаю, що судді будуть щасливі від такої 

заробітної плати. У мене питань більше немає. 

 

ХОЛОДНЮК З.В.  Те, що стосується рівня суддівської винагороди, 

вона чітко визначена Законом "Про судоустрій і статус суддів".  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Василь Іванович. А потім …….. Спочатку Василь Іванович, будь ласка. 

 

НІМЧЕНКО В.І. Шановні колеги, тут піднялось питання стосовно 

охорони судової гілки влади. Питання то суттєве, питання то суттєве. Якщо 

ми проживаємо у тій країні, де судді відрізають голову… 4 голови, одну 

сім'ю вирізали, ви знаєте, де ідуть і суддю ріжуть в ліфті чи в 

Дніпропетровську в під'їзді, или в Николаеве в следственном изоляторе, куда 

незаконно завели судью і покалічили, то ми повинні дати спроможність і 



можливість забезпечити здоров'я і життя цих людей. І тому те, що йде 

прохання і вони на стадії становлення, безперечно, ми повинні віднайти ці 

кошти. Я не розумію, чому судова адміністрація не акцентує увагу на цьому. 

Хіба не вони були очевидцями, коли знущались з судового корпусу в 

оболонському суді? Ви ж були і бачили. Тому що не було охорони. А там 

реальна загроза життю. Це основа основ цього. І тому я вам скажу, що немає 

більш продажного правосуддя чим дешеве правосуддя, тим більше якщо 

воно не захищене. Тому я хотів би, щоб підтримали не тому, що там генерал 

Бондаренко каже, що є проблеми. Вони на стадії становлення, і яку схему, 

яку систему відбору, і як обеспечить життя і здоров'я суддів, зрозумійте, це 

ж… що таке суддя, мабуть, ви бачите по Конституції. Чи є у нас там 

нехорошие люди? Є. В житті народи, як в отарі: без паршивої вівці не буває. 

Але ж питання  в другому.  Судовий корпус, який стоїть на захисті людей, 

інтересів держави, її безпеки, має право на належну охорону.  

Тому я хотів би колег, пані Ірино, що треба підтримати. Я бачу так … 

 

_______________. Дякую, Василь Іванович.  

 

НІМЧЕНКО В.І. …обґрунтовано. Спасибі. 

А там, а я хочу там закінчити,чому? Тому що, ви знаєте, оці всі суми по 

заробітній платі, вони дискредитують судовий корпус. От сейчас от було 

проанонсовано, неправильно підрахували, з дробами не розібралися і колега 

видав, що в районному суді, я знаю, скільки в районному суді отримують 

грошей, зовсім не такі, і в апеляційному не такі, про ніякі 400 тисяч і 500 

тисяч не йде мова. Тому я не хотів би, щоб воно гуляло десь. Да, є заробітна 

плата, я ще раз сказав про дешеве правосуддя, чим воно закінчується.  

А стосовно охорони обеспечить, знаєте, тут перед цим статтю 80 

прийняли і звільнили, звільнили від гарантій народних депутатів, щоб нам 

легше стало, від недоторканності, да. Так-от я хочу сказати, що питання 

недоторканності не стоїть же в личности чи в особі, а стоїть в посаді, посаді, 



тому що суддя, він працює на людей. А з його якось місять, грузять на нього. 

Ну, це не вірно. Він працює на людей через 55-у, щоб забезпечити допуск 

правосуддя. Оце, щоб ми бачили, так, цього суддю, його захищали. І я 

думаю, що Комітет правової політики якраз на цій платформі і має стояти. Я 

дуже вдячний.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Василь Іванович.  

Зараз депутат Демченко. Потім депутат Князевич, потім депутат 

Ватрас, потім депутат Костін, потім депутат Дирдін. Іще в мене є лист, про 

який тільки що говорив Зеновій Васильович, його знайшли, він підписаний 

Головою Вищої ради правосуддя, Головою Верховного Суду України, 

Головою Ради суддів України, Головою Державної судової адміністрації. Я 

думаю, що після запитань попросимо Олега Анатолійовича зачитати нам 

його, щоб ми розуміли. Тут треба до 20 мільярдів ще додати. Тому краще, 

щоб ми все це послухали і потім ще це обговоримо.  

Будь ласка, Сергій Олексійович.  

 

ДЕМЧЕНКО С.О. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи відразу ж прочитаємо лист і потім будуть 

питання?  

 

ДЕМЧЕНКО С.О. Давайте прочитаємо, я… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Відразу? Як краще? Давайте. Будь ласка.  

 

_______________. Тобто це частина листа, сторінка друга. Загальна 

потреба у видатках з урахуванням вказаних та цілого ряду інших факторів, 

пов'язаних з необхідністю досягнення ефективних результативних показників 

роботи судової системи відповідно до міжнародних стандартів, становить 34 



мільярди 758 мільйонів 971 тисячу гривень. Відповідно рівень задоволення 

потреби граничними обсягами видатків становить всього 42,1 відсоток, 

найменше за період з 2011 року. Так, в 2017 році цей показник становив 79 

відсотків, в 2018 – 77, в 2019 – 69 відсотків. Не задоволеною залишається 

потреба в обсязі 20 мільярдів 136 мільйонів 827 тисяч гривень, в тому числі 

за такими напрямками. Ну, і напрямки: це видатки споживання -17 мільярдів 

456 мільйонів 149 тисяч гривень і видатки розвитку - 2 мільярди 680 

мільйонів 677 тисяч гривень. Чи це 2 мільярди, чи  2 трильйони? Тому що   

цифри… я зачитую, як тут написано: 2 680 677 тисяч гривень.  

 

_______________. Два мільярди…  

 

_______________. Два мільярди? Ну, тобто, да, цифри такі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, до відома, да, ми беремо ці  цифри? Будь 

ласка, питання Сергій Олексійович. І потім у нас по черзі.  

 

ДЕМЧЕНКО С.О. Депутат Демченко. У мене питання до  керівника  

Державної адміністрації.  

Дивіться, ну, я думаю, що тут нікому не секрет з  присутніх, що  ми 

багато чує цифр, але ми Комітет правової політики… цифри, да, воно 

важливе, але другорядне більш для  нас  буде в даному випадку. Вони більш  

важливі будуть на комітеті відповідно бюджетному.  

У мене виникло питання до вас,  пов'язане з тим, що ви  сказали, що тут  

для вас в бюджеті, який запропонував Кабінет Міністрів України, не 

зрозумілі якісь цифри, звідки  вони їх взяли, звідки  воно те, се… Звертаю 

вашу увагу, перед вами  був  представник Вищої ради правосуддя, який 

сказав, що  закладений бюджет їх  повністю влаштовує, задоволені. У них 

немає питань.  

От я хотів у розрізі  цього всього запитати, чому  ви не розумієте  ці 



цифри, чи  як  спілкування у вас з  Кабінетом Міністрів  відбувалося, чи 

знають вони ваші цифри, чи…? От  наприклад,  Вища рада правосуддя  все ж 

узгодила. Значить, є механізм якийсь там  доводити свою  позицію, я не 

знаю. Чому ви  гірше, що  у вас не вийшло? Чи це нові цифри взагалі, які ви 

Кабінету Міністрів не надавали? 

Дякую.  

 

_______________. Дякую.  

Не можна сказати, що  ми не знаємо, але проект…  Ви  знаєте, як 

доводились  граничні обсяги, тобто уряд сформований буквально  за пару 

днів перед 15 вересням, який необхідно було  подати проект  Державного 

бюджету урядом. І в цьому році це  єдиний рік за останні роки, який  не було  

узгоджувальних нарад у Міністерстві  фінансів.  

А звідки взялась  цифра? Бюджет 19-го  року,  була відповідна цифра 

14 мільярдів  сто з лишнім  мільйонів гривень, це на 2019 рік, плюс відсоток 

інфляції, і довели граничні обсяги на 2020 рік. Але абсолютно не врахували 

про те, що змінюється посадовий оклад, змінюється прожитковий мінімум, 

змінюється кількість прожиткових мінімумів для суддів першої апеляційної 

інстанції, і таким чином вийшла така величезна цифра дефіциту бюджету на 

2020 рік.  

 

ДЕМЧЕНКО С.О. Тобто ваші зауваження ще не були вивчені 

Кабінетом Міністрів і надана їм оцінка. Правильно я розумію? 

 

_______________. Після того, коли ми отримали граничні обсяги, у 

мене була зустріч з міністром фінансів особисто. Ми надали всі розрахунки. 

Вона пообіцяла, що між першим і другим читанням ситуацію будемо 

виправляти. 

 

ДЕМЧЕНКО С.О.  Дякую. У мене нема питань більше. 



А Вища рада правосуддя не хоче сказати, як їм так вдалося? 

 

_______________. (Не чути) 

  

ДЕМЧЕНКО С.О. Ні, не старі, там збільшено на 10 мільйонів. 

 

_______________. Я хотів би ще зазначити, що Вища рада правосуддя є 

конституційним органом і є головним розпорядником бюджетних коштів по 

відношенню тільки до Вищої ради правосуддя. Їх всього-на-всього, ну, я не 

знаю скільки, біля 500 чоловік. А тут іде мова за армію людей, за армію 

суддів, і в них не змінюються посадові оклади, а у суддів першої апеляційної 

інстанції, на щастя, змінюються посадові оклади.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Будь ласка, Руслан Петрович. 

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П. Дякую. 

Дозвольте, може я трошки поясню. Справа в тім, тут Зеновій 

Васильович почав говорити, я дещо для колег розтлумачу. У нас питають, 

чому видатки на заробітну плату, точніше, на суддівську винагороду раніше 

були менше, ніж ті, які передбачені для місцевих апеляційних судів на 

перспективу. Справа в тім, що згідно закону в судах місцевої апеляційної 

інстанції були судді двох категорій: були судді, які пройшли кваліфікаційне 

оцінювання або брали участь в кваліфікаційному оцінюванні, наприклад у 

конкурсі Верховного Суду. І за законом, якщо вони брали там участь чи 

пройшли кваліфоцінювання, їхні оклади відповідно до нового розміру, на 

багато вищого, фінансувались. А ті, які не проходили чи не брали участь в 

конкурсі, за старими відповідними окладами фінансувались. І у нас були такі 

прикрі випадки, коли 1-2 судді тільки в суді мають велику, умовно кажучи, 



суддівську винагороду, а решта мали маленьку винагороду. Тепер же, 

правильно сказала Голова Верховного Суду, за цей останній рік, ну, чуть-

чуть більше, Вища кваліфкомісія максимально провела… Ну, я не знаю, там 

залишилося 200 осіб, чи, можливо, навіть вже менше. Мені сказали, що ще 

менше, можливо, вже залишилося. Тобто фактично вона виконала свою 

місію, і кваліфікаційне оцінювання  пройшли вже судді. І всі отримали право 

на підвищення свого окладу. Тому на перспективу такий шалений ривок в 

окладах!  

До речі, їм треба подякувати, Вищій  кваліфікаційній, за те, що вони 

зробили, а ми їх люструємо. Але це вже інше питання. Так само, як, до речі, 

Зеновія Васильовича ми люструємо – вдумайтесь! – за те, що не введена… 

дозвольте, закінчу!..  інформаційна телекомунікаційна система, на яку не 

вистачає 500 мільйонів! Держава, парламент не виділили гроші – він 

винуватий, його за це ілюструють. Ну, це тільки в Україні  таке може бути.  

І наступне. З приводу судової охорони, насправді, в законі 

передбачено, якщо, може, керівник поправить, що в нас, наскільки я 

пригадую, ви прирівняні до Національної поліції в окладах, і тому вони не 

можуть отримувати менше. Вони зараз отримують менше, а по закону вони 

мають отримувати рівно ті самі оклади, які має Національна поліція.  

Крім того, в них є особлива місія: вони за Законом "Про Вищий 

антикорупційний суд" – може заступник голови поправити мене – вони 

зобов'язані– це імперативно – всіх без винятку суддів, їх членів сімей і місця 

проживання охороняти.  

Я пам'ятаю цю історію, ми довго дискутували з приводу того, чи має 

бути це імперативом, чи ні. Ми тоді забезпечили це як імператив, але ми на 

перспективу думали, можливо, змінилася позиція Вищого антикорупційного 

суду, може, дати  це як право, я не знаю, на перспективу, і самим визначати. 

Тоді це… ну, значно, я так розумію, здешевить роботу Державної судової 

адміністрації, якщо про гроші йдеться. Хоча це питання, так би мовити, не 

моє, я думаю, що вони озвучать цю позицію. Але  те, що ми мусимо їх 



забезпечити в окладі до  Національної поліції – це обов'язково. Їм треба 

зброярні, їм треба, відповідно, де люди повинні якимось чином переодягтися, 

належним чином здійснювати свої повноваження і так далі. Це величезні 

кошти, які мають якимось чином виділятися. Тому що додому зброю не 

потягнеш, форму відповідно і все решта з роботи додому не понесеш. 

Зважаючи на ці обставини, я би просив підтримати ці речі.  

З приводу капвидатків, розумієте, в чому проблема? Зеновій 

Васильович сказав тут скромно, в нас фактично кожен тиждень відкривається 

нове приміщення суду. От забийте в Інтернет: кожен тиждень, кожен 

тиждень! В нас 80 відсотків приміщень вже на виході, і якщо ми зараз  

грошей їм не дамо, воно законсервується навіки. Вони просто розсиплються.  

От це були наші пріоритети раніше. Ми за цей період часу майже 

хотіли до 100 відсотків довести. Якщо нам вдасться разом спільно це 

зробити, ми будемо мати в Україні практично всі суди обладнані і 

відремонтовані, це величезний буде прогрес. Я думаю, що над цим варто 

працювати і підтримувати Державну судову адміністрацію. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Руслане Петровичу, ви ж бачите, що в проекті 

рішення повністю ті цифри, які були нам надані у листі від 19 вересня і 

підписані виконуючим голови Гізатуліною, вони всі відображені. Просто 

сьогодні з'являється новий лист. Тобто є проект Закону Державного бюджету 

на 2020, там 14 мільярдів, 20 мільярдів додаткових ще. Сьогодні з'являється 

ще новий лист. Тому я думаю, що, може, треба, дійсно, щоб ми запитали у 

всіх, чи всі ознайомлені з цим новим листом. Тому що ми просили до 22 

вересня все направити для доопрацювання. От зараз той лист, що ви нам 

показуєте сьогодні, чи державна судова охорона його бачила. Це із всіма 

узгоджено, хто підписав його? Тому що Державна судова охорона не 

підписувала.  

Прокоментуйте, будь ласка, появу цього листа, якщо можна. Лист від 

27 вересня, який ми отримали, і лист, підписаний виконуючим голови 



Гізатуліною державної судової адміністрації 19 вересня. Що не так з 

листами, які ми приймаємо до роботи? 

 

_______________. Дякую. 

Там є два моменти. Перший момент, що в нас зовсім не було коштів 

передбачено в проекті Державного бюджету на 20-й  рік, зовсім не було 

коштів поточних видатків. Міністерство фінансів самостійно зняло 900 

мільйонів фонду заробітної плати і перекинули ці суми на поточні видатки. 

Це один момент. 

Другий момент. Ми ще з Валерієм Івановичем і з їхніми працівниками 

добре попрацювали над розрахунками. Бюджетний запит з їхньої сторони був 

на 7,8 мільярда гривень. На сьогоднішній день у них 650 мільйонів гривень. 

Ну, тобто є реалії в державі і є можливість державного бюджету України. 

Тобто ми взяли по-мінімуму, спустились з цифри 7,8 мільярда гривень 

граничних обсягів на 4,5 мільярда гривень, і вважаємо, що достатньо буде 

цих коштів для того, щоб підняти рівень Служби судової охорони і 

забезпечити охорону 850 об'єктів приміщень, які на сьогоднішній день є у 

судовій адміністрації головного розпорядника бюджетних коштів.  

Дякую.  

 

_______________. Дозвольте уточнююче питання? Що відбулося, які 

події відбулися або у вас, в країні, можливо, між датою подачі першого листа 

і другого листа? Це неналежна робота ваших фінансистів, помилка просто чи 

якісь події відбулися, які потягнули за собою необхідні збільшення 

фінансування тих видатків, на які ви посилаєтесь?  

 

_______________. Ні, на жаль, там не збільшення фінансування, а 

зменшення бюджетних призначень порівняно з тим першим листом, 

враховуючи ту дію Міністерства фінансів і враховуючи ті розрахунки, які ми 

спільно з керівником Служби судової охорони попрацювали над тими 



граничними обсягами на 2020 рік.  

Дякую. 

 

_______________. Я уточню своє питання. Ви подали перший лист, 

просили збільшити на 20 мільярдів, правильно? На 20 мільярдів? А ось 

другий лист. Тут додається ще скільки?  

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П. Там не додається, …………, ми відкоригували.  

 

_______________. Це замість, да, тих… 

 

_______________. Да. Да. 

 

_______________. Тобто… І наскільки відкоригували?  

 

_______________. У нас фонд заробітної плати в першому бюджетному 

запиті був на 900 мільйонів гривень більше забезпеченим, чим на 

сьогоднішній день. А поточні видатки на 900 мільйонів менше, чим на 

сьогоднішній день.  Але загальна цифра не міняється.  

 

НІМЧЕНКО В.І. 2 мільярда з чем-то, да? (Не чути)  

 

_______________. Ні, ні, ні, фонд заробітної плати не забезпечений 

став на 900 мільйонів більше, чим в першому листі. Ну, але загальна цифра в 

цілому не міняється.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Колеги, я думаю, зараз переходимо до питань. 

Ми вам цей лист покажемо всім народним депутатам, зараз ми передамо 

кожному, ви подивитеся, і тоді будемо приймати рішення щодо внесення 

змін до проекту.  



Будь ласка, в нас Володимир Антонович запитання. 

 

ВАТРАС В.А. Скажіть, будь ласка, ви зазначаєте, розпочато відповідно 

до законодавства процес створення єдиної судової інформаційно-

телекомунікаційної системи і просите збільшення видатків на цю систему на 

340 мільйонів 485 тисяч. Коли ви її завершите, цю роботу, і чи достатньо вам 

буде для цього коштів? Адже, якщо ви її завершите своєчасно, то, можливо, 

на "Укрпошту" вже тоді не потрібно буде 401 мільйон 329 тисяч? 

Дякую. 

 

_______________. Дякую. 

Що стосується єдиної інформаційної телекомунікаційної системи. Це 

цілий ряд комплексів, в тому числі йде розробка нового програмного 

забезпечення. Ви знаєте, що таке серйозне програмне забезпечення, в яке 

включається не тільки судова система, а всі правоохоронні органи, які 

увійдуть в єдину інформаційну телекомунікаційну систему, за півроку таке 

програмне серйозне забезпечення не робиться і не відбувається. 

Тобто ми плануємо в повному обсязі ввести єдину інформаційну 

телекомунікаційну систему з 1 січня 22-го року. До цього часу – і 20-й, і 21-й 

рік – розробляється нове програмне забезпечення. Додатково 

укомплектовується судова система додатковою технікою для того, щоб 

можна реально було забезпечити єдину інформаційну телекомунікаційну 

систему. 

На сьогоднішній день в Державній судовій адміністрації створений 

дата-центр. На сьогоднішній утворюється додатковий дата-центр з метою 

безпеки всіх судових рішень, які знаходяться, а їх немало-небагато – на 

сьогоднішній день біля 80 мільйонів. 

Дякую. 

 

_______________. То, можливо, треба пришвидшити роботу цієї 



системи в частині повідомлення сторін в електронній формі, і таким чином 

зекономити видатки навіть на 21-й рік, попрацювати в цьому напрямку? 

 

_______________. Те, що стосується, я вам дякую за дуже слушне, ну, 

то що ви замечаете за кошти. Але для того, щоб це зробити, то треба внести 

зміни в процесуальні кодекси для того, щоб мати можливість sms-

повідомлення, в тому числі повідомляти сторони про участь у судовому 

засіданні. На сьогоднішній день, на жаль, у нас не тільки відправляються 

судові повістки, але й відправляються судові повістки зі спеціальним грифом 

"Судова повістка". На жаль, це недешеве задоволення. І ми протягом вже 

цього року, протягом останніх 2 місяців вимушені збільшити на 200 

мільйонів планові показники Державного бюджету ще на 2019 рік для того, 

щоб забезпечити всіх учасників судового процесу відповідно необхідними 

повідомленнями.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Будь ласка, питання. Андрій Євгенович. Потім – Максим Євгенович. 

 

КОСТІН А.Є. Дякую. 

Ну, по-перше, ми всі з вами розуміємо, що для того, щоб додати якісь 

кошти, треба їх десь взяти. Ну, тут і таке питання, воно стосується судової 

охорони. Наскільки я розумію, зараз частину функцій виконує Національна 

гвардія, правильно я розумію? 

 

_______________. Да. Національна поліція та Національна гвардія.  

 

КОСТІН А.Є.  Національна поліція та Національна гвардія. 

 

_______________. Але надійшов лист на Вищу раду правосуддя про 



термінове введення Служби судової охорони, так як Національна гвардія 

буде... 

 

КОСТІН А.Є. Я розумію, я про інше. Я про інше. Я зараз про якісь 

способи додаткового фінансування. Тобто ми розуміємо, що видатки на 

охорону судів, які несе Національна гвардія та Національна поліція, вони 

наступного року будуть менше або їх не буде. Тобто це буде якійсь резерв 

для того, щоб фінансувати. Чи ви знаєте скільки витрачали коштів цього року 

на охорону судів Національною гвардії та поліцією? 

 

_______________. Я зрозумів. Справа в тому, що Національна гвардія 

получає військовослужбовців строкової служби, використовуючи наявну 

базу, яка напрацьована десятиріччями. Ефективність цієї охорони майже 

нульова. Відповідно до поліції залучаються ті вільні від служби патрульно-

постової особи, які також не зацікавлені  в ефективності охорони судової 

влади. І вони приходять зі своїх навчальних підрозділів у формі, яка 

виділяється на... гроші на патрульно-постову службу, зброя виділяється тоже 

на патрульно-постову службу.  

Таким чином, фактично вони не залучають великі кошти, а економлять 

і на патрульно-постовій службі, і на строковиках. Є необхідність сьогодні 

мати незалежну охорону, так як має передовий світ. Ми зараз були в Канаді, 

я вам скажу, що там захищена судова влада на сто відсотків. І ми до цього 

також прийдемо. Сьогодні  мені заложили в капітальні видатки розвитку - 

нуль, то есть наступного року я не розвиваюся, я тільки називаюся "Служба 

судової охорони", а на розвиток мені - нуль. Я не зможу купити нічого 

наступного року. 

Дякую. 

 

КОСТІН А.Є. Дякую вам за відповідь.  

Я думаю, що ви не зрозуміли, що я хотів сказати. Це не питання того, 



що бійці Національної гвардії або службовці поліції, вони там отримують чи 

не отримують заробітну плату за цю роботу. Кожна, кожна особа, яка працює 

на державу – це ресурс, який держава витрачає.  

Тобто кожна особа, яка, Національної гвардії, яка залучена зараз до 

охорони судів, тобто вона буде вивільнена, тобто цю особу можна направити 

для виконання інших функцій, да, і десь ця особа принесе якусь користь. І 

кожна праця кожного державного службовця, вона повинна приносити якусь 

користь.  

От цей резерв, його можна оцінити в якусь суму і це може бути однією 

з, ну, резервів, який може бути використаний вами в подальшому в діалозі з 

комітетом бюджетним. Тому що, да, тому що, зрозумійте, колеги, тобто це не 

ситуація, коли в державі є якась сума коштів, яку ми зараз вирішуємо з вами, 

як їх витратити. Якщо ми щось десь додаємо, нам потрібно буде десь ці 

кошти, у когось ці кошти зібрати. Тобто для того, щоби…  

Я навіть, я зараз допомагаю вам в тому, щоб зібрати це, якимось чином 

аргументувати, де взяти ці кошти. Тому що вивільнення працівників 

Національної гвардії та поліції – це ресурс державний, який вивільнюється у 

зв'язку з тим, що судова охорона заступить для виконання своїх функцій. І я 

думаю, що якщо ви зможете якимось чином це оцінити, то це може бути на 

користь для того, щоб аргументувати, що ви не тільки  просите кошти, але ви 

економите кошти і за іншими статтями бюджету. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Максим Євгенович.  

 

ДИРДІН М.Є. Дирдін Максим. Питання в мене до Голови Державної 

судової адміністрації. Таке питання. От цікаво, скільки було за перше 

півріччя 19-го року, було отримано судового збору за… по судовим 

інстанціям. Просто теж цікаве питання. А так само, якщо ви володієте 

інформацією щодо цілого... по 2018 рік, скільки було отримано державою 



судового збору? 

Дякую. 

 

ХОЛОДНЮК З.В. Дякую. Звичайно, володію інформацією, і щоденно. 

Станом на сьогоднішній день ми як головний розпорядник  бюджетних 

коштів, до спеціального фонду  надійшло 2 мільярда  78 мільйонів гривень. 

Те, що стосується де-факто надходження судового збору, якщо порівняти 

сьогоднішню дату із датою на сьогоднішній день на 2018 рік, то на 

сьогоднішній день ми отримали на  118 мільйонів менше,  чим було 

отримано  у 2018 році. А в цілому за  2018 рік ми отримали 3 мільярди  100 

мільйонів  гривень судового збору до  спеціального фонду Державного 

бюджету.  

 

_______________. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь ласка,  Павло Васильович  Павліш.  

 

ПАВЛІШ П.В.  Скажіть, будь ласка, тут  у вас  значить сума   на оплату 

працівників  Служби судової охорони 2 мільярда  261 мільйон гривень. У 

бюджеті ця сума взагалі не  зазначена, тобто  на працівників службової 

охорони - 0,0…. 

 

_______________. Дякую.  

Ні. Часть суми передбачена, 600 мільйонів, але для того, щоб 

забезпечити  набір  працівників у кількості 14 тисяч охоронців реально  на 

наступний рік, то  необхідна така сума додаткова. Відповідно, якщо  буде 

зменшена… не буде забезпечена  така сума, значить, ми вимушені  тоді 

зменшувати кількість  набору реально охоронців, і  відповідно  не будуть 

забезпечені  всі приміщення, які є на  сьогоднішній день. Тобто не йде    мова  

тільки за  приміщення, а  йде мова за реальну безпеку. 



 

ПАВЛІШ П.В.  А 600 мільйонів - це ви подавали цю штатку, чи що  

там…  Чому саме 600 мільйонів? Чому не  2 мільярди?  

 

_______________. Тому що доведено граничні обсяги на рівні 2019 

року плюс рівень  інфляції. У Служби судової охорони є  у 19-му році 

бюджет реальний, і на цей бюджет ми теж збільшили тільки рівень інфляції.     

 

ПАВЛІШ П.В.  Дякую.  

 

_______________. Тобто у нас, як кажуть,  корзина одна.  

 

_______________. І постанова про  оплату праці появилася тільки в 

квітні 19-го року. Тобто планувати  в 19-му році було нереально, де чітко 

визначено: оплата праці співробітників  Служби судової охорони. Як тільки 

що  казали колеги, яка прирівняна до Національної поліції України. А зараз 

цей бюджет ми на багато нижчий маємо, чим працівники поліції. 

Соответственно ми не зможемо набрати судову охорону. 

Дякую. 

 

ПАВЛІШ П.В.  Ще одне питання: щодо оплати праці працівників 

апаратів судів. Тут їм збільшується заробітна плата? Тут 6 мільярдів до 

бюджету збільшено. 

 

_______________. На сьогоднішній день середньомісячна зарплата 

працівника апарату на 1 вересня складає 18,5 тисяч, це середньомісячна 

зарплата. Тобто той рівень заробітної плати, в першу чергу забезпечена 

суддівська винагорода, той залишок, який остався з того фонду заробітної 

плати, вистачає для того, щоб забезпечити 1826 працівників апарату. Хоча 

необхідна кількість працівників апарату повинна бути біля 30 тисяч. 



 

ПАВЛІШ П.В.  Тобто цих коштів хватить, щоб забезпечити 28 тисяч 

153 працівника апарату?  

 

_______________. Ні, цих коштів, які передбачено 400 з лишнім 

мільйонів, забезпечує тільки фонд заробітної плати 1826 працівників апарату. 

Різниця залишається без фонду заробітної плати взагалі. 

 

ПАВЛІШ П.В.  Зрозуміло. А якщо ми визначимо 6 мільярдів 396, то 

тоді  забезпечує?  

 

_______________. Тоді стопроцентно працівники апарату будуть 

забезпечені фондом заробітної плати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Павло Васильович. 

Чи є ще запитання? Ні. Тоді… Василь Іванович, будь ласка. 

 

НІМЧЕНКО В.І. Я хотів би почути, оці судді, які… їх не екзаменують, 

навіть ті, які пожиттєво обрані, будемо так казати, безстроково, скажіть, будь 

ласка, вони яку платню отримують вже 3 роки, і ждуть цих екзаменів, і ждуть 

кваліфікаційної комісії, цих оціночок і все інше? Є такі? Скільки і яка їх …… 

на сьогоднішній день? 

 

_______________. Дякую, Василю Івановичу. 

Якщо взяти судді першої інстанції по 19-му року, то середньомісячна 

їхня зарплата складає 60 тисяч. Це ті, які пройшли кваліфікаційне 

оцінювання. Ті, які не пройшли кваліфікаційне оцінювання, вони отримують 

у 2 рази менше, тобто біля 30 тисяч.  

Те, що стосується суддів апеляційного суду… тобто в два рази. Судді 

апеляційного суду - вони отримують на сьогоднішній день, які пройшли 



кваліфікаційне, в районі 150 тисяч в середньому. А суддя, який не пройшов 

оцінювання, отримує в три рази менше.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Василь Іванович. 

Чи є ще питання? Немає. 

Тоді переходимо далі, да? Якщо ми звернемося до проекту Закону про 

Держбюджет, сторінка 4, у нас залишається ще два суди – це Вищий 

антикорупційний суд і Вищий суд з питань інтелектуальної власності. 

Представники Вищого антикорупційного суду у нас є і ми зараз можемо 

заслухати представників. Звичайно, що з Вищого суду з питань 

інтелектуальної власності в принципі не може бути фізично. Але в 

Держбюджеті закладено 31 мільйон гривень на них. Тому звернути треба, 

мабуть, на це увагу, в принципі колегам нашим? І якщо нам необхідно, то 

якось відобразити це в проекті рішення. 

Так, будь ласка, від Вищого антикорупційного суду хто у нас може 

виступити? Будь ласка.  

Да, я перепрошую, зараз просто по цифрам скажу. 373 мільйона 648 

тисяч закладено в проекті закону. І додатково необхідно збільшити видатки, 

сторінка 4, зверху подивіться, будь ласка, за кодом "Здійснення правосуддя 

Вищим антикорупційним судом" збільшити видатки на 44 мільйона 790 

тисяч. За кодом "Здійснення правосуддя Апеляційною палатою Вищого 

антикорупційного суду" – на 20 мільйонів 258 тисяч. 

Будь ласка, прокоментуйте нам. 

 

КРУК Є.В. Дякую. 

Заступник голови Крук Євген. Вищим антикорупційним судом, дійсно, 

враховано потребу збільшення видатків споживання з загального фонду 

державного бюджету на 65 мільйонів, а з них на оплату праці – 53.  

Звертаю увагу, що суд тільки почав працювати 5 вересня. Був 

сформований апарат суду. Якщо ви всі уважно слідкували за перебігом 



формування нашого апарату, то на 126 посад у нас було подано 2 тисячі 900 

заяв. У нас встановлено рекорд, по конкурсу у нас на одну посаду подавалось 

65 осіб-конкурсантів. Тобто я можу з впевненістю сказати, що наразі нашим 

апаратом сформовано, відібрані найкращі кадри. І дуже хотілося, щоб не 

відбулося відтоку тих кадрів, починаючи від секретарів судових засідань,  

закінчуючи матеріально-технічним забезпеченням і так далі. По суті все це… 

Те, що ми просимо… те, що відбулося недофінансування, це виключно також 

пов'язано зі зміною посадового окладу суддів і доплатами.  

Звертаю увагу, що, коли виступали попередні інституції, то зазначали, 

що в них є спецфонд – судовий збір, у Вищого антикорупційного суду такої 

графи немає, це все в нас абсолютний нуль. Ми не можемо очікувати будь-

які доплати окрім тих, які будуть закладені в державному бюджеті.  

Далі. Звертаю увагу, що саме Законом України "Про Вищий 

антикорупційний суд" встановлено такі умови і гарантії незалежності суддів, 

як те, що саме Вищий антикорупційний суд та його апеляційна палата є 

розпорядником бюджетних коштів, і не хотілось би, щоб відбулося 

порушення даних гарантій.  

І далі, дуже важливим є те, що наразі судді, як вам відомо, із 38 суддів 

лише двоє суддів знаходяться в місті Києві, мають житло в місті Києві, наразі 

36 суддів не забезпечені службовим житлом. Це знову ж таки була пряма 

гарантія закону, що судді будуть забезпечені таким житлом. Окрім того, 

разом з цим, такі службові приміщення повинні бути забезпечені охороною і 

сигналізацією та тривожною кнопкою. Цього також наразі нема.  

В судах передбачається, оскільки, як вам вже відомо з попередніх 

доповідачів, не сформована Служба судової охорони в повному обсязі, 

недофінансована, це також наші витрати на всю цю безпеку.  

Далі. Так, дійсно, в жовтні минулого року було Вищому 

антикорупційному суду та апеляційній палаті було виділено три приміщення, 

три постійних приміщення. Проте наразі майже за рік ми не змогли отримати 

права власності або права користування або принаймні передати в своє 



відання. І тому ми наразі зараз ще до цих пір знаходимося в тимчасовому 

приміщенні, в двох тимчасових приміщеннях: по проспекту Перемоги та по 

Хрещатику, та  по провулку Хрестовому. І якщо казати просто про проспект 

Перемоги, не виключена ситуація, якщо за 6 місяців закінчиться договір 

оренди, а в нас не буде приміщення. І все це вимагає від нас дофінансування 

в тому обсязі, в якому ми зазначили. Причому, звертаю увагу, що на 

будівництво та купівлю меблів, організаційних, ми в цій частині не 

збільшуємо, ми будемо справлятися з тим, що нам зазначено в проекті 

бюджету. Ми просимо врахувати лише доплати апарату та суддям, оскільки 

без заробітної плати це буде неможливе здійснення правосуддя. 

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Будь ласка, запитання які? Народний депутат Демченко. 

 

ДЕМЧЕНКО С.О. Скажіть, будь ласка, ну, от Державна судова 

адміністрація сказала, у них багато осіб працює, вони внаслідок цього не 

могли своєчасно обрахувати чи якось з Кабінетом Міністрів вирішити. У 

Вищому антикорупційному суді небагато осіб працює. Чому у вас виникла 

така потреба, от різниця, між тим, що запропонував Кабінет Міністрів і 

вашими цифрами, на 65 мільйонів? Чому? Ви з ними спілкуєтесь також? 

Якось це вирішується?  

 

КРУК Є.В.  На дане запитання надасть відповідь керівник апарату.  

 

ДЕМЧЕНКО С.О. Будь ласка.  

 

КРИКЛИВЕНКО Б.В. Дякую.  

Крикливенко Богдан, керівник апарату Вищого антикорупційного суду. 

Міністерство фінансів було поінформовано так само, як і шановний комітет, 



на якому ми присутні, про всі ці потреби. Але цифри в проекті бюджету на 

20-й рік такі, які вони є.  

Щодо кількості, скільки працює. 38 суддів і 1 вакансія, і додатково 250 

відповідно працівників апарату. Це загальний розрахунок. На одного суддю 

забезпечуємо, включно з помічниками і секретарями, це 8 осіб. Тому 

загальна чисельність Вищого антикорупційного суду становить 312 людей. І 

різниця ця недофінансування, вона є критично важливою, тому що Вищий 

антикорупційний суд таку саму має проблему з оплатою праці працівникам 

апарату, як вже було зазначено і взагалі по судовій системі.  

Тому ми просимо, і просимо комітет підтримати, що додатковий запит 

на фінансування, на відміну від вже доведеного обсягу в 373 мільйони, є 65 

мільйонів гривень. І при цьому хочу наголосити, що проблема, яку озвучив 

заступник голови суду, з постійним приміщенням, тобто у його  відсутності. 

Вищий антикорупційний суд сьогодні знаходиться у  трьох орендованих 

тимчасових  приміщеннях, ситуація незрозуміла, і ми будемо в майбутньому 

звертатися з  проханням, в тому числі до вашого комітету, підтримати 

фінансування, коли буде  вирішено питання і потреба фінансування у  

постійному приміщенні, якого на сьогоднішній день немає.  І відповідно ми 

не подаємо запиту… ну, запиту на повітря, тому що немає визначеної 

ситуації із постійним  розміщенням Вищого  антикорупційного суду. Тому 

ми і не можемо обрахувати, а яка буде потреба на 20-й рік для того, щоб  

вирішити цю  проблему. 

 

_______________. Орендні платежі врахували? 

 

КРИКЛИВЕНКО Б.В. Ми  орендуємо два приміщення  у Державної 

судової  адміністрації  і одне в  державного підприємства, сплачуємо  1 

гривню   на рік.  

 

_______________. На який строк ви орендуєте? 



 

КРИКЛИВЕНКО Б.В. Два приміщення із  ДСА укладений договір  до  

літа наступного року і з  державним підприємством - до  травня наступного 

року.  

 

_______________. Зрозуміло. І скажіть ще, будь ласка, от ви сказали, ви 

надавали  Міністерству фінансів… 

 

КРИКЛИВЕНКО Б.В. Так.  

 

_______________. Чому  такі цифри вони поставили, ви не знаєте. 

Тобто  вони що, просто ігнорували вашу пропозицію щодо цифр, не 

аргументували, ви ніяк не спілкувались щодо цих питань? 

 

КРИКЛИВЕНКО Б.В. Ні, ми спілкувалися. Питання в тому, що, як і  

загальна ситуація по  державі, я думаю, що   запит значно вищий, ніж реальна  

фінансова  спроможність держави. 

 

_______________. Тобто вам сказали, що немає можливості 

забезпечити, в тому числі витрати за заробітну  плату  вашу?  

 

КРИКЛИВЕНКО Б.В. Нам сказали, що  буде доведений такий обсяг, 

який доведений у проекті бюджету, це наразі те, що може гарантувати 

Міністерство  фінансів і уряд.  

 

_______________. Зрозумів. Дякую.   

 

КРИКЛИВЕНКО Б.В. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  



Василь Іванович, будь ласка.  Потім – Руслан Петрович.  

 

НІМЧЕНКО В.І.  Я б хотел бы услышать ваш ответ по поводу 

градации. Смотрите, это такое  ноу-хау, которое появилось здесь у нас. 

Антикоррупционный  суд  - 373 миллиона  с гаком, этот  гак еще 700 тысяч. 

И дальше идет  тот же Антикоррупционный  суд: обеспечение правосудья 

Вищим  антикоррупционным судом. И дальше еще идет обеспечение 

правосудья апелляционной  инстанцией. Итого, ……в дробях, если 

разбираюсь, 750 миллионов. Я вам зачитываю то, что у нас есть..  

Тогда скажите, 262 миллиона – обеспечение правосудия Высшего 

антикоррупционного… Что это за графа расчета? Что это за графа 

финансирования? Обеспечение правосудия. А что, общие суды не 

обеспечивают правосудие? Тем более вся вертикаль судебная, они что не 

обеспечивают или у вас есть плановое количество дел, которые вам должны 

дать в антикоррупционный суд и по которым вы должны вынести 

приговоры? Скажите, пожалуйста, что это за графа и где вы ее нашли в 

отчетах? Она существует в деятельности суда или нет, как то постановление 

Кабмина? Вот меня интересует, что это такое за обеспечение правосудия 

Высшим антикоррупционным судом? А правосудие, а Конституционный 

Суд? А общие суды? А Верховный Суд?  

 

_______________. Василий Иванович, а где вы эту строку нашли?  

 

НІМЧЕНКО В.І. Что-что?  

 

_______________. Де ви цю строку знайшли? 

 

НІМЧЕНКО В.І. Я читаю пропозиції до проекту Закону про Державний 

бюджет. 

 



_______________. Ну, там 65 мільйонів, здається. 

 

НІМЧЕНКО В.І. 165 мільйонів. Всего я считаю. 

 

_______________. Пропозиція щодо збільшення фінансового 

забезпечення. 

 

НІМЧЕНКО В.І. Я не говорю за збільшення, я говорю, сколько денег, 

сколько денег… 

 

_______________. Вже передбачено. 

 

НІМЧЕНКО В.І. …они берут. 

 

_______________. Ну, 373 мільйони передбачено. 

 

НІМЧЕНКО В.І. 373  - это только аппарат и зарплата. А потом идет 

обеспечение правосудия первой инстанции, обеспечение правосудия 

апелляционной инстанции. Что это? 

 

_______________. Это в том числе, там написано.  

 

НІМЧЕНКО В.І. Где в том числе? 

 

_______________. Ну, оно ж видно, там жирным выделено, а там нет. 

 

НІМЧЕНКО В.І. Что жирным выделено?  

 

_______________. Общая цифра.  

 



_______________. Общая цифра, жирным выделено.  

 

НІМЧЕНКО В.І. Ну, вы слышите? Что такое финансирование, система, 

есть понятие? Мы здесь собрались, мы говорим – антикоррупционный суд, 

все. Вся система правосудия, все они должны положить на алтарь. Общие 

суды положили, сколько аппарат …………Верховный Суд сказал, 

Верховный Суд - нигде нет градации, вот что меня интересует. Вот и все.  

 

_______________. Та здесь все понятно.  

 

НІМЧЕНКО В.І. Что понятно? Если вы суммируете, то это что? 

 

_______________. Василь Іванович,  можно репліку? Ну, я хотів би, 

хотів би сказати, що це назва бюджетної програми. Це одне питання.  

Друге питання. Вищий антикорупційний суд є головним 

розпорядником бюджетних коштів. Точно так же, як Верховний Суд і як 

Державна судова адміністрація, тільки по відношенню до Вищого 

антикорупційного суду, включаючи і Апеляційну палату Вищого 

антикорупційного суду. 

 

НІМЧЕНКО В.І. Так что, у вас не осуществляется правосудие? Вы 

понимаете, в самом названии – это вопрос. Я хотел бы обратить на это 

внимание. То есть не просто так появилась. Градация… У нас существует 

обеспечение правосудия апелляционной инстанцией, правосудие Высшим 

антикоррупционным судом. Апелляционная инстанция – это структура 

Высшего антикоррупционного суда. Кстати, "высшего" – его в Конституции 

вы не найдете, Высший антикоррупционный суд. Это тоже вопрос. Но это… 

то потом. А вот это что у нас, что это, кто это такое делал?  

Я хотел бы какую-то инструкцию, положение, и разъясните, почему вы 

считаете… 



 

______________. Пані головуюча, а чому засідання ведеться 

недержавною мовою? Я перепрошую. Це журналістка. Просто членів 

комітету не хвилює? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу журналістів, які приймають участь в 

засіданні, не перебивати членів комітету, а уважно слухати. Якщо у вас є 

якісь до нас зауваження, будь ласка, викладайте їх до нас пізніше письмово.  

Якщо ви вважаєте, що ви можете зараз перебивати першого заступника 

і представника з відповідного суду, я думаю, що це не дуже коректно. Ми 

дуже відкриті і завжди раді журналістам. Ви бачите, що інші комітети 

сьогодні засідали і журналістів не допускали. Тому, якщо ви не хочете 

порушувати порядок і ведення засідання комітету, будь ласка, поводьте себе 

чемно. 

Колеги, продовжуємо засідання. 

 

КРИКЛИВЕНКО Б.В. Дякую за запитання. 

Це тут дуже просто. Вищий антикорупційний суд складається з суддів, 

які здійснюють правосуддя як в суді першої інстанції, а також Апеляційної 

палати. Вищий антикорупційний суд є першою інстанцією – розпорядником, 

і Апеляційна палата також є розпорядником. Це було самою однією з 

найбільших гарантій незалежності Вищого антикорупційного суду. Та назва, 

яка зараз використовується, це юридичний термін, який міститься в Законі 

про Державний бюджет. 

Якщо сплюсувати, 262 плюс 111 - вийде 373, тобто ніяка  мова про  

750, мова не йде абсолютно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іще питання. Руслан Петрович.  

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П. Да, ну, я тут хочу дійсно підтвердити. Справа в тім, 



що коли приймався закон, ви знаєте, це унікальний суд, і ще у нас інший 

спеціалізований суд є унікальний – це суд, в якому є фактично 2 суди. Тобто 

це суд, який містить в собі і суд першої інстанції, і суд апеляційної інстанції. 

Просто суд першої інстанції називається відповідно Вищим антикорупційним 

судом, а ще є Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду. Але це 

окремі, по суті, вони навіть знаходяться в різних приміщеннях, були різні 

конкурси на ці посади, і відповідно… Ні, щоб ви розуміли.  

І відповідно в законі, який ми з вами приймали, Василь Іванович, ми 

передбачили, що окремим рядком в бюджеті Апеляційна палата 

антикорупційного суду має фінансуватися, але в загальних видатках Вищого 

антикорупційного суду як органу.  

Тому в мене, в принципі, до цього питань немає, я підтримую видатки 

на оплату праці, я зрозумів позицію пана Богдана про те, що вони поки не 

розуміють, чи їм треба і коли треба буде нове приміщення. Їм треба 

попрацювати, бо, напевно, в стінах Печерського суду колишнього не так 

комфортно їм буде працювати. Але і наскільки я не зрозумів, може ви мене 

підтвердите, ви сказали, що вам зараз не потрібні кошти на службове житло. 

Але в законі це обов'язкові видатки, які мають бути. І я, може, я помиляюсь, в 

минулому році виділялись якісь кошти на житло. Чи вам вдалося ці кошти 

освоїти, чи ви купили якесь житло, і якщо купили, то в якій кількості і 

скільки треба додатково? Мені здається, що якщо там невеликі кошти, то ми 

могли би і добавити ці кошти, бо це є першочергова вимога закону.  

 

КРИКЛИВЕНКО Б.В.  Дякуємо. Я поясню. Питання, дійсно, стоїть в 

тому, що оскільки сформовані і призначені були судді і суд почав 

здійснювати свою роботу як юридична особа, не здійснювати правосуддя, а  

як юридична особа, лише в квітні - в травні місяці,  в нас є певна економія 

коштів в бюджеті, і всю цю економію, яка накопилась в 2019 році, ми 

плануємо раціонально використати до кінця цього року, в тому числі для 

забезпечення службовим житлом суддів Вищого антикорупційного суду.  



Тому наразі ми розуміємо ситуацію, ми не просимо на додатковий рік 

на даний момент. В нас триває робота із Міністерством фінансів для того, 

щоб здійснити перерозподіл зекономлених коштів, в тому числі які 

планувалися на капітальний ремонт приміщення, якого де-факто не існує, 

щоб їх перерозподілити на інші потреби в середині цього року. Ця робота 

триває. Я сподіваюсь, що ми до закінчення  бюджетного року зможемо ще 

додатково  забезпечити всіма тими гарантіями, які прописані в  Законі "Про 

Вищий антикорупційний суд" суддів  суду. Ми працюємо, щоб  повністю 

забезпечити, так.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, колеги, в кого  ще є питання? Якщо немає  

питань до  Вищого  антикорупційного суду, я думаю, що  якраз це ми 

закриваємо  питання за іншим  кодом "здійснення правосуддя Апеляційною  

палатою Вищого антикорупційного суду." Немає питань, да?  

Тоді  переходимо до наступного питання. Да, будь ласка, Андрій 

Євгенович.  

 

КОСТІН А.Є. Костін.    У нас в проекті бюджету є окрема строка для 

Вищого суду   з питань інтелектуальної власності, і там 31 мільйон гривень 

запропоновано. Але у мене питання, чи, мабуть, це  до голови Державної 

судової адміністрації: чи  є  зареєстрована юридична особа під такою назвою 

зараз? Ми знаємо, що є Указ Президента, ми знаємо, що є конкурс  на відбір 

суддів, але  чи є юридична особа зареєстрована з такою назвою? Хто є 

розпорядником? 

 

_______________. Дякую.  

У даному випадку   цей суд, який ви назвали, він теж  є головним 

розпорядником бюджетних  коштів. Але в цій ситуації відповідно до  Закону 

"Про судоустрій і статус суддів", коли появився Указ  Президента, я 



призначив  тимчасово виконуючого обов'язки  керівника апарату. Ця людина 

є, і зареєстрована нова юридична особа, вона є у відповідному реєстрі.   

Дякую. 

 

КОСТІН А.Є.  Дякую дуже.  Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Може, ви тоді поясните, яким чином, куди будуть 

гроші ці… видаватися,  …. мільйон?  На що це заплановано?  

 

_______________. Ну, йде мова… йде мова про  бюджет наступного, 

про  проект бюджету наступного року. І там тільки  сформовано  три 

напрямки: перше - це  Фонд заробітної плати; друге - це комунальні послуги, 

і третє -  це видатки споживання, ну, і невеликі видатки розвитку.  

 

_______________. Скажіть, будь ласка, а йдеться про заробітну плату  

суддів, які ще не призначені, чи це витрати на утримання апарату?  

 

_______________. Це йде мова  за фонд заробітної плати, який 

сформований під майбутніх суддів, які зараз проходять відповідну 

процедуру, і про майбутніх працівників апарату, які будуть прийняті вже в 

наступному році, я так думаю. Можливо, ще і в цьому році.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, ми зараз кажемо про Держбюджет на 20-й рік. 

Колеги, немає більше питань по Вищому інтелектуальному суду? 

Тоді переходимо до наступного пункту. Пункт 5 – це Міністерство 

юстиції. В проекті закону це сторінка 62-а. Міністерству юстиції зараз 

пропонується в проекті закону 14 мільйонів.... перепрошую, 14 мільярдів 644 

мільйони 719 тисяч. Але в проекті рішення, яке було прописано на основі 

листа від Мін'юсту, йдеться про збільшення видатків загального фонду на 4 

мільярди 16 мільйонів 480 тисяч, і далі просто розписується, воно туди 



включається. Зокрема, за кодом "керівництво та управління в сфері юстиції", 

за кодом "виконання покарань установами, органами  Державної 

кримінально-виконавчої служби", за кодом "забезпечення діяльності органів 

пробації", за кодом "проведення судової експертизи і розробка методики 

проведення судових експертиз", за кодом "забезпечення формування та 

функціонування системи безоплатної правової допомоги", за кодом 

"керівництво та управління у сфері архівної справи", за кодом "наукова і 

науково-технічна діяльність у сфері архівної справи та страхового фонду 

документації", за кодом "забезпечення діяльності архівних установ та 

установ страхового фонду документації".   

Будь ласка, представники Міністерства юстиції у нас вже є. Хто 

виступить від Міністерства юстиції і пояснить збільшення видатків? 

 

_______________. Були представники, я бачив, в коридорі там були 

представники. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А запитайте, Ігор Васильович, є представники 

Мін'юсту? Є, 

 ага.  

 

ГОРОВЕЦЬ Є.М. Доброго дня! Від Міністерство юстиції є. Я перший 

заступник Горовець Євгеній. Єдине що, по проекту бюджету, чесно кажучи, я 

не готовий доповісти по конкретним цифрам. Я підтримую ті цифри, які 

заявлені. Інша справа, що не готовий зараз пояснити, чим обґрунтовуєтесь 

потреба на збільшення, тому що ми, чесно кажучи, готувались сьогодні на 

1056 прим.1. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Буде. Буде ще.  

 

ГОРОВЕЦЬ Є.М. Хоча, з іншого боку, нагадую, що у нас там зустріч о 



6 годині, комітет Верховної Ради і уряд по програмі уряду, тому там, 

можливо, нам також треба буде вже відкласти з урахуванням часу, що 

залишився.  Так що я зараз просто підтримую ті пропозиції, які викладені в 

офіційному листі. І якщо потрібно, ми тоді на рівні людей, які у нас по 

фінансовій частині опрацьовували, можемо окремо проговорити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Євгене Миколайовичу.  

Тому, колеги, я думаю, що тільки потім в дискусії. 1056-1, на, жаль, ми, 

Євгене Миколайовичу, не зможемо відкласти. Ми сьогодні будемо його 

розглядати. Тому що заплановано. 

Так, будь ласка, Руслан Петрович. 

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П. У мене запитання. Якщо може відповісти 

представник, якщо ні… 

Скажіть, будь ласка, чи Міністерство юстиції пробувало на засіданні 

Кабінету Міністрів достукатись до Кабінету Міністрів, який формує 

пропозиції щодо… Тому що для мене це вперше така ситуація, що 

Міністерство юстиції просить не у Кабінету Міністрів, а у профільного 

комітету. Раніше такого ніколи не було.  

Що стосується судових органів, суміжних органів, безумовно, їм важче 

достукатись. Мін'юсту легше достукатись. Тому не проблема. В чому тут, 

всередині дискомунікація, можливо?  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це риторичне питання, да, Руслан Петрович чи до 

представника Мін'юсту? Будь ласка, колеги, тоді, в принципі, ми з вами 

готові дискутувати про цей проект рішення. Ми дуже вдячні всім 

представникам судової влади за те, що ви сьогодні з нами є. Насправді це 

дуже корисно, щоб ці цифри, які були надані в листах, були аргументовані і 

депутати, дійсно, розуміли, що судова влада потребує достатніх бюджетних 



асигнувань.  

То, Миколо, давайте подивимось на цей проект висновку, і чи ви готові 

його прийняти за основу? 

Ставлю на голосування. Хто за те, щоб прийняти даний проект рішення 

за основу? Хто – за, прошу голосувати.  

 

_______________. 18 – одноголосно.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 18. Не може бути одноголосно. Нас зараз… А, нас 18 

людей, да. У нас 18 людей присутні. Ольга Володимирівна вийшла.  

Тому 18 – за. Проти – 0. Утримались – 0. Приймається проект рішення 

за основу.  

Колеги, які є до цього проекту висновку пропозиції, зауваження, що ми 

змінюємо, залежно від того, що ми сьогодні почули? Я так розумію, що 

Державна судова адміністрація наголошує на тому, що сума залишається та 

ж, просто в середині суми змінюються цифри, правильно? Тобто у вас, у вас є 

проект вже висновку цей, Зеновій Васильович? 

 

ХОЛОДНЮК З.В. На жаль, цього проекту зараз на руках немає, але 

хотів би ще попросити вас, дуже важливий момент для судової системи, тому 

що є таке поняття в Бюджетному кодексі: є захищені статті видатків, є 

незахищені статті видатків. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так. 

 

ХОЛОДНЮК З.В. Тобто фонд заробітної плати разом з нарахуванням і 

комунальні видатки – це обов'язкові платежі, відносяться до захищених 

статей видатків.  Було би дуже, дуже ми би просили, щоб ця теза десь була у 

вашому рішенні про те, що фонд заробітної плати для всієї судової системи із 

комунальними видатками були передбачені виключно за загальним фондом 



державного бюджету.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, дивіться, в нас проект висновку щодо судової 

адміністрації прописаний наступним чином і я думаю, що таким шляхом 

воно йшло до того, тому ми не можемо збільшувати вже формулювання 

безпосередньо.  

 

ХОЛОДНЮК З.В. І відповідно, і відповідно передбачити у проекті 

рішення видатки розвитку, певна сума, яка вже називалася. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прописано наступним чином. Для Державної судової 

адміністрації України передбачити збільшення видатків загального фонду 

(двокрапка): за ходом забезпечення здійснення правосуддя місцевими 

апеляційними судами та функціонування органів і установ системи 

правосуддя - на 20 мільярдів 136 мільйонів 827 тисяч… 100 тисяч гривень, з 

яких видатків споживання… і далі видатків споживання на ці 20 мільярдів 

136 мільйонів і так далі, з них на оплату праці - на 15 мільйонів 250… 

 

______________. Мільярдів. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мільярдів, перепрошую, да, 15 мільярдів 254 

мільйони 432 тисячі гривень, на комунальні послуги та енергоносії - на 14 

мільйонів 863, (кома) 7 тисяч гривень. Правильно? 

 

ХОЛОДНЮК З.В. І плюс, і плюс видатки розвитку. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. О! Оце те, що ви питали, Олеже Анатолійовичу, по 

цьому листу. Тобто збільшується все ж таки? 

 

_______________. Скільки? 



 

_______________. Це згідно листа останнього, який сьогодні поданий? 

 

ХОЛОДНЮК З.В.  Перерозподіл, тобто абсолютна цифра не міняється, 

просто 2,6 мільярди гривень передбачити на видатки розвитку в межах 

загальної цифри.  

 (Загальна дискусія) 

  

ХОЛОДНЮК З.В. Якщо передбачені будуть додаткові, тому що, чого 

це дуже важливо для нас, якщо будуть передбачені додаткові кошти за 

загальним фондом державного бюджету, тоді появляється у нас 

вивільняється спефонд, і ми за рахунок спецфонду, але це теж кошти 

державного бюджету, передбачаємо видатки розвитку. 

 (Загальна дискусія) 

   

_______________. Тобто написати "в тому числі". 

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги,  я думаю, що ми як члени комітету зараз 

можемо вносити пропозиції. Василь Іванович, якщо ви хочете внести 

пропозицію, дайте, будь ласка,  як вам має вона звучати.  

Зараз - Руслан Петрович. Потім – Сергій Олексійович. 

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П. У мене конкретна пропозиція. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте, Руслан Петрович. 

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П. Потрібно написати, що збільшити на 2 мільярди 

капітальні видатки, зменшивши відповідну суму в спеціальному фонді. Та і 

все, на таку саму суму. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, ми тут не розглядаємо окремо загальний чи 

спеціальний фонд, ми просто надаємо пропозицію на збільшення видатків. 

Ми ж не бюджетний комітет, тому давайте залишатися в межах свого відання 

все ж таки.  

От у нас є цифри і пропозиції, надані безпосередньо судовою владою. 

Давайте не будемо відходити від того, що у нас написано в листах від 

поважних органів. Якщо є конкретні пропозиції у народних депутатів, якими 

би зараз змінювали цей проект рішення, коректно викладений, давайте. Якщо 

ні, тоді в цілому. 

Будь ласка,  Сергій Олексійович. 

 

ДЕМЧЕНКО С.О. Дякую. 

Депутат Демченко. Дивіться, у нас відповідним проектом рішення 

передбачено два питання. Перше питання – це в "Прикінцевих положеннях" 

Закону про Державний бюджет на 2020 рік виключити абзац другий пункту 3 

і в пункті 4 слова "частини п'ятої статті 23 Закону "Про Державну 

кримінальну виконавчу службу"  також виключити, та Закону "Про 

пробацію". Це перший у нас пункт нашого рішення, чи висновку.  

І другий пункт – це те, що ми підтримуємо наступні пропозиції, 

надіслані в органи державної судової влади, про Державний бюджет та 

направляємо відповідно це все до комітету Верховної Ради. І, я вважаю, 

просто буде більш коректним в цьому рішенні це так і визначити пунктами. 

От там, де у нас "беручи до уваги наведене" (це 3 сторінка, номер …… 

другий абзац зверху), "беручи до уваги наведене, вирішив, вирішив..," і пішла 

двокрапка. Перше питання, там, у розділі такому-то виключити таке-то. 

Друге: крім того комітет… или комітету, там, де "підтримує", я виправив би 

на "направити наступні пропозиції". Чому не "підтримує", а "направити 

наступні пропозиції"? Дивіться, я казав до цього, і кажу зараз, щодо цифр ми 

з вами не є спеціалістами, не можемо зараз сказати, що це саме цифри 



правильні або ми можемо його включити до бюджету, це є компетенція 

бюджетного комітету, Кабінету Міністрів. Ми можемо цю інформацію 

прийняти і переслати відповідно на бюджетний комітет, щоб вони при 

спілкуванні з Кабінетом Міністрів, при підготуванні до другого читання 

відповідного законопроекту врахували ці цифри. Вони мають з'ясувати, 

наскільки ці цифри обґрунтовані, звідки в них є відповідна можливість на ці 

витрати, да, де вони мають перекрити, якими цифрами відповідні витрати.  

І ще я зробив би пункт 3 як обов'язковий для комітету бюджетного, 

визначив би, що наш комітет підтримує і звертає увагу, що відповідно до 

норм статті 130 Конституції, згідно якої ми, держава забезпечує 

фінансування та належні умови для функціонування судів, діяльності суддів, 

звернути увагу про те, що казав Голова Конституційного Суду, що є 

порушення закону при визначенні, при зменшенні, перепрошую, 

фінансування судів, Суду Конституційного на 10 мільйонів Це обов'язкова 

норма, яку має врахувати бюджетний комітет. 

І друге питання. Я б зазначив на обов'язковості забезпечення 

заробітними платами відповідних судів, які вони мають визначити. Тобто 

вони не можуть залишити, я перепрошую, частину суддів, які в судах на 

сьогоднішній день знаходяться, без заробітної плати. Тобто я розділив би на 

три  пункти. Перше – те, що ми  вважаємо необхідні зміни до Закону  про 

Державний бюджет. Це  відповідно виключення норм  про Державну  

кримінально-виконавчу службу і Закону "Про пробацію". 

Друге. Я написав би   про обов'язковість тих витрат, які має 

забезпечити Кабінет Міністрів  і розглянути  комітет бюджетний…  

відповідно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чекайте,  ви сказали, просто закреслити слово  

"підтримую" і  написати "направити"…  

 

ДЕМЧЕНКО С.О. І можна переставити, да. 



А третім буде щодо обов'язкових. Це питання, що не можуть зменшити 

відповідно на  10 мільйонів, те, що сказав  Конституційний Суд, і  не можуть 

залишити поза увагою питання  забезпечення виплати заробітних плат 

суддям.   

Оці питання я би так сформував би, що є  обов'язковий блок, який ми 

можемо вказати і наполягати, щоб він  був  виконаний з боку  відповідних 

органів, є  необов'язковий для ….  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, нам до  шостої треба  пропозиції направити. 

Да,  ми зрозуміли. Дякуємо, Сергій Олексійович.    

 

ДЕМЧЕНКО С.О. Таким чином я вибудував би  цю конструкцію. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тільки давайте, колеги, з вами порадимось, тому що, 

дійсно, до  шостої нам треба ці  пропозиції направити, щоб врахувати, а не 

просто ми поговорили, журналісти нам все показали, що ми  підтримуємо 

судову владу, а ми не встигаємо ці  пропозиції направити до бюджетного 

комітету.  

Я думаю, що по першому і другому  питань немає  абсолютно, а от по 

третьому питанню, чи ми вже не переходимо в  інші законопроекти? Тому 

що, якщо ми будемо  зазначати про ці  10 мільйонів, от подивіться, вони ж  

зазначені, щодо Конституційного Суду,  про збільшення  видатків  на  59 

мільйонів. Тобто, щоб  ми не розписували і  нікого  не  вводили в оману, і 

потім не входили у  суддівську винагороду по  Конституційному Суду і  не 

починали плутати проект Закону про  Державний бюджет і з Законом 

України "Про Конституційний Суд" , давайте  все ж таки залишатись  у цих 

межах.  

У мене така пропозиція. Давайте обговоримо.       

 

_______________. Я думаю, що повністю обґрунтована, може, тоді  



зустрічна пропозиція: що в мотивувальній частині  там зазначити, що не  

може бути зменшено.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми надаємо пропозицію, підтримуємо 59 мільйонів. 

Тобто нащо нам згадувати про  десять, що  забрали, якщо ми…  

 

_______________. Ну, щоб що бюджетний комітет і той же Кабінет 

Міністрів  знали, якщо вони не знають це  питання, що воно є  юридично… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я думаю, що вони  прекрасно це  знають, да.  

 

_______________. Ну, будемо  тоді сподіватися, що вони  просто… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді залишимо на цих двох пропозиціях. У кого ще є 

пропозиції?  

Тобто ми можемо поставити  на голосування: прийняти проект рішення 

в цілому з урахуванням правок, зробити дві частини, поставити, я так 

розумію, першу римську в тому абзаці, де "беручи до уваги наведене", і другу 

римську. Крім того, комітет замість "підтримуємо" пише "направляє наступні 

пропозиції, надіслані в органи державної та судової влади". Правильно? 

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто – за? 19. У нас зараз 

знаходиться 19 членів комітету. 19 – за, проти – 0, утрималися – 0. Таким 

чином, рішення прийнято.  

Я прошу секретаріат готовити ці пропозиції, щоб ми могли зараз 

встигнути направити. Ігоре Васильовичу, виправляємо. Направити і один, два 

римські.  

Дякую, колеги. Шановна судова влада, ми вас відпускаємо працювати. 

Дякуємо, що провели ці дві години з нами.  

А ми продовжуємо, переходимо до пункту другого. Чи ви хочете 

перерву? На мене так дивитися, Олегу Анатолійовичу. (Шум у залі) 



 Хто хоче залишитися, може залишитися. Переходимо до пункту 

другого, панство, да, порядку денного?  

Пункт другий порядку денного у нас – це друге читання проекту 

Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

підстав передачі справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду та щодо 

строків повернення адміністративних справ (реєстраційний номер 1026). 

Відповідальний – Новіков Михайло Миколайович. 

Хто доповідає у нас?  

 

_______________. Прошу надати слово для висвітлення точки зору 

підкомітету Костіну Андрію Євгеновичу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Андрію Євгеновичу.  

 

КОСТІН А.Є. Дякую. Дякую. 

До нас поступило декілька поправок до проекту цього закону. Я буду 

намагатися коротко. По-перше, ви пам'ятаємо, що законопроект або метою 

законопроекту було: перше – це зробити "фільтр" для Великої Палати 

Верховного Суду для того, щоб вона не займалася тими спорами щодо 

юрисдикції, де сторони зачастую використовують їх як намагання розглядати 

справу… ну, продовжити розгляд справи, затягнути розгляд справи.  

І друга частина цього законопроекту була – врегулювати  питання 

повернення справи із судів касаційної та апеляційної інстанції. І 

оригінальний законопроект містив тільки питання, врегульовував тільки це 

питання щодо адміністративних справ, тобто відповідно до Кодексу 

адміністративного судочинства України.  

Постипило нам декілька поправок, які ми,  народні депутати Божик 

Бабій, Костін, Новіков, а також народний депутат Князевич, також 

врегулювали …запропонували нам врегулювати це питання, і стосовно 

інших процесуальних кодексів, тобто Цивільного процесуального та 



Господарського процесуального кодексів України. Тобто, розглянувши ці 

поправки сьогодні на засіданні підкомітету з правосуддя, ми пропонуємо 

наступні рішення.  

По-перше, поправка народних депутатів… Давайте підемо по 

поправках.  

Поправка номер 1  (народні депутати Божик, Бабій, Костін, Новіков): 

змінити назву законопроекту, і законопроект буде таким чином, таке 

найменування, така  назва: "Закон України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо підстав передачі справи на розгляд Великої 

Палати Верховного Суду та щодо строків повернення справи". Тобто ми 

розповсюджуємо законопроект на всі три кодекси: КАС, ЦПК та ГПК.  

Якщо ми будемо… Яким чином побудуємо роботу? Будемо по 

поправках іти?  

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П. Якщо можна, скажіть, що врахували, що 

концептуально змінилося. Бо я бачу, що ви врахували, що вже тепер сама 

Велика Палата має визначати, а не суди.  

 

КОСТІН А.Є.  Ну, не тільки. Не тільки.  

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П. Ну, скажіть, якщо… Важко просто розібратися. І 

якщо там якісь речі залишаться, то я готовий дискутувати, якщо ні, то  може 

я й погоджусь.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну, добре.  

Щодо назви законопроекту є якісь зауваження? Є зауваження? (Шум у 

залі)  

 

КОСТІН А.Є.  Василь Іванович, ми 1026 зараз обговорюємо. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, а от, дивіться, підкомітет в нас засідав, да, от 

зараз, нам зараз пропонується висновок підкомітету. Ми можемо взяти цю 

табличку, яка є, за основу, наприклад, да, і якщо з чим ви не погоджуєтесь, 

вже по пропозиціям, по номерам пропозицій про це говорити. Тому що мені 

здається, що в нас 1026, він такий недискусійний законопроект.  Як ви 

думаєте?  

 

_______________. Підтримуємо. 

 

_______________. Пропозиція прийняти. Я вважаю, да, взяти за основу, 

проголосувати, і якщо будуть якісь питання щодо конкретної правки, 

обговорити і прийняти. І все. І питання буде… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді давайте за онову приймемо порівняльну 

таблицю, яка нам запропонована підкомітетом з правосуддя, і потім будемо її 

обговорювати.  

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати.  

 

_______________. 18. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 18 – за. Хто – проти? Проти – 0. Утримався – 0. 

 

_______________. Один. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Один? 

 

_______________. Один. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Один, ага. Так, 18 – за, 0 – проти, утримався – 1. 

Рішення прийнято. За основу табличку ми взяли.  



Будь ласка, колеги, подивіться, які пропозиції, правки були враховані 

підкомітетом, які були враховані частково.  

Руслане Петровичу, я бачу, що ваші частково враховані. Які відхилені, 

давайте тоді проговоримо. Будь ласка.  

 

КОСТІН А.Є.  Ірина Валентинівна, в мене є пропозиція така, тому що є 

деякі зауваження такого техніко-юридичного характеру, які ми хотіли 

проголосувати комітетом, тобто вони враховані підкомітетом, ну, 

рекомендуються врахувати підкомітетом, але є декілька правок, які я хотів би 

внести зміни з голосу та проголосувати комітетом. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка. 

 

КОСТІН А.Є.  Це поправка номер 2. Це доповнення Господарського 

процесуального кодексу статтею 285 зі значком "1" – повернення справи. В 

табличці це "після закінчення апеляційного розгляду справа у 15-денний 

строк направляється до суду першої інстанції, який розглянув". В мене є 

пропозиція замість слова "направляється" – "повертається" до суду першої 

інстанції, який її розглядав. Тому що "повертається", ми хочемо уніфікувати 

між всіма трьома кодексами, тому що в одному кодексі "повертається", в 

іншому "направляється". Тобто якщо навіть стаття називається "повернення 

справи" і назва законопроекту про повернення справи, тобто ми хочемо 

уніфікувати. Тобто повернення, повертається до суду, який її розглядав, тому 

що… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це логічно – узгодження із законодавством.  

Які є заперечення чи пропозиції з цього приводу? Це у нас у правці, яка 

врахована. 

 

_______________. Пропоную голосувати. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто за цю правку, …… врахована? Хто – за? 17 – за. 

Хто – проти? Ні-ні, це просто залишилась рука. 17 – за, проти – 0. 

Утримався? Щось у нас не сходиться. 18 – за. (Шум у залі) Тоді скільки "за", 

скажіть? За – 18, 0 – утримався, 0 – проти. Правка прийнята. 

Ще що у нас є? 

 

КОСТІН А.Є. Ще що є. Там наступні правки, правка номер 3, 

врахована частково. Там текст такий самий, але ми запропонуємо 15-денний 

термін, тому що він включає в себе, як 5 днів, так і 10 днів. Погоджуєтесь. 

Так, добре.  

Правки 4, 5, 6 ми пропонуємо відхилити.  

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я перепрошую, ми просто пропозиції швидко 

підписували, щоб передати в бюджетний комітет. 

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П. Я би дуже просив передати Голові Верховного Суду, 

щоб вона подивилась, вона ж очолює Велику Палату, і було б дуже їй 

корисно і цікаво подивитися, її позицію почути. 

 

КОСТІН А.Є. Ми зараз дійдемо, тому що вони враховані, ця саме ідея 

врахована в наступних правках. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ігорю Васильовичу, є ще у нас копія порівняльної 

таблиці для того, щоб Валентині… А є у вас же ……?  

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Мені тільки що дали, але, якщо можна, я би 

загалом сказала… 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. А давайте, ми зараз по поправках пройдемо, а потім 

ми будемо обговорювати, і якраз в процесі поправки які… 

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Так ви ж голосуєте… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …за основу що береться. Чи ви вже хочете до цієї 

правки? 

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Ну, я би хотіла, можливо, декілька слів сказати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Валентина Іванівна, будь ласка. 

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Шановна Ірина Валентинівна і шановні народні 

депутати! Ми погоджуємось з тими проблемами, які намагається вирішити 

автор, і комітет, і Верховна Рада в цьому законопроекті. Тут фактично 

піднімаються дві проблеми. 

Одна – це повернення справи після касаційного перегляду. Зараз закон 

передбачає повертати після того, як прийде підтвердження отримання 

відповідної постанови касаційного суду. Це дуже затягує повернення справи. 

І "Укрпошта" нам дуже часто вертає не такі повідомлення, які підтверджують 

отримання.  

Тому, підтримуючи цю пропозицію, я і погоджуюсь з пропозиціями 

народних депутатів, які пропонують розповсюдити це положення на всі три 

кодекси.  

 

_______________. І на всі інстанції, тобто касаційну і апеляційну? 

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Да, і касаційну, і апеляційну. Це дуже 

пришвидшить і видачу виконавчих документів, і повторний розгляд, якщо 

такий передбачається, і таке інше. Тут ми погоджуємось. 



Що стосується зменшення навантаження на Велику Палату, то ціль 

така нами теж підтримується. Але спосіб вирішення цієї проблеми, я хотіла б 

дещо застерегти від того, щоб ми такою пропозицією не створили інших, ще 

більших проблем. Єдина проблема – це в тому, що Велика Палата наразі 

зараз розглядає велику кількість однакових справ. Тобто ми кожного разу 

повторюємо, повторюємо, повторюємо свою позицію. В цьому потреби 

ніякої немає.  

Отже, нам потрібно, і Верховний Суд надав такі пропозиції і в Комісію 

по правовій реформі при Президентові України, і у Верховну Раду ми 

надсилали їх, щоб Велика Палата мала можливість, якщо вона вже висловила 

позицію з цього приводу, зазначити, в якій саме справі ця позиція 

висловлена, і повернула до касаційного суду.  

Такий підхід, по-перше, зменшить навантаження на Велику Палату. А, 

по-друге, забезпечить єдність судової практики. Тому що, якщо ми 

підтримаємо ті пропозиції, які прийняті в першому читанні, про те, що такі 

справи не направляються до Верховного Суду, таким чином ми втратимо 

можливості для забезпечення єдності. Такий підхід уже був до 17-го року, 

коли допуск до Верховного Суду України здійснювали саме вищі суди, і 

Верховному Суду так і не вдалося досягти єдності в цьому питанні, саме в 

юрисдикційному питанні. Тому тут важливо, щоб саме Велика палата 

визначила, яка справа є подібною, в якій постанові викладена саме остання і 

та позиція, якою слід керуватися, і таке інше.  

Тому тут є пропозиції, які говорять про те, щоби саме велика... щоб всі 

справи направлялися до Великої Палати і саме Велика Палата визначала, 

якою позицією слід керуватися, і повертала до суду на розгляд, щоби ми не 

розглядали такі справи по суті, а лише визначали юрисдикцію.  

Тому я би просила врахувати ці пропозиції. Це спільна позиція 

Верховного Суду. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А я от, скажіть, будь ласка,  як би ви це виклали 



зараз, виходячи з тих... виходячи... 

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Тут є, в таблиці вже викладено. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скажіть, будь ласка,  як це має звучати.  

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Так, зараз я знайду.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви нам скажіть номер пропозиції. 

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Здається, сьома. "Якщо Велика Палата 

Верховного суду дійде висновку про відсутність підстав для передачі справи 

на її розгляд, а також якщо дійде висновку про недоцільність розгляду справи 

Великою Палатою Верховного суду, зокрема через відсутність  виключної..." 

Ага. (Шум у залі) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це дев'ята пропозиція.   

 

_______________. Тут частково врахована. Тут не враховані такі слова, 

такі слова… Вибачаюсь, я в перший раз бачу цю таблицю. Наявність... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А яка сторінка, Валентина Іванівна?  

(Загальна дискусія) 

  

ДАНІШЕВСЬКА В.І. "…недоцільність, зокрема, через відсутність 

виключної проблеми, наявність висновку щодо застосування норми права в 

подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні 

Великої Палати Верховного Суду, справа повертається". Тобто оце наявність 

висновку, воно включає в собі і висновки щодо юрисдикції. І цього буде 

достатньо… 



 

_______________. У нас так і враховано. У нас просто те ж саме, 

просто другий автор там. Чим відрізняється? 

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. А, да? 

 

_______________. Ну, да. 

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І.  Зараз подивлюся. 

 

_______________. Це 303-я. 

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Тут написано "частково", тому я захвилювалася. 

(Загальна дискусія) 

 Дивіться, тут зберігаються ще підстави такі повернення, як "учасник 

справи не зазначав про порушення правил і юрисдикції в першій та другій 

інстанції". Це може зменшити можливості сторін, тому що буває так, що з 

поважних причин особа не брала участі при розгляді справи в суді першої і 

другої інстанції. 

Крім того, апеляційний суд може з власної ініціативи, наприклад, 

закрити справу, тому що вона розглядається не в тій юрисдикції, і тоді у 

учасників справи зовсім немає можливості звернутися з цих підстав до 

касаційного суду і щоби їх справа була скерована до великої палати. Тому 

оцієї пропозиції, що велика палата може сама повернути, якщо має вже 

позицію з цього приводу, достатньо для того, щоб розвантажити велику 

палату і забезпечити єдність судової практики. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Михайло Миколайович.  

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Тобто отих підстав для повернення не потрібно, 



коли Велика Палата… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Михайло Миколайович, у нас просто це враховано. 

Михайло Миколайович, скажіть. 

 

НОВІКОВ М.М. Тобто ви погоджуєтесь з пунктом 7, правка?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Правка 7 про це.  

(Загальна дискусія) 

  

ДАНІШЕВСЬКА В.І.  Отут, де написано "враховано частково". 

 

_______________. Валентина Миколаївна просто не розуміє, чому 

написано "врахована частково".  

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І.  Не зважати, да? Добре.  

 

_______________. Тут така справа теж, що нам треба проголосувати, 

тут така технічна, яка… помилка, поправка 7 починається "пункт 1 розділу І 

викласти в такій редакції". Тобто це може, спричиняє непорозуміння. Але ми 

доповнюємо підпунктами пункт 1 розділу І самого законопроекту. Тобто ми 

не змінюємо, а це доповнюється.  

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Частина шоста статті 303. 

 

КОСТІН А.Є. Тобто, по-перше, це пункт 1 розділу І доповнити 

підпунктом в такій редакції, його підпунктами такої редакції.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Андрій Євгенович, давайте ще раз прочитайте, щоб 

ми її тоді поставили на голосування і проголосували. 



 

КОСТІН А.Є. Да, це поправка номер 7, народних депутатів Божик, 

Бабій, Костін Новіков. Прошу врахувати в такій редакції: "Пункт 1 розділу І 

доповнити підпунктами в такій редакції… " І далі за текстом: "Перше. У  

Господарському процесуальному кодексі України частину шосту статті 303 

викласти в такій редакції…" І далі: "Якщо Верховна Палата Верховного Суду 

дійде висновку про відсутність підстав для передачі справи на її розгляд, а 

також якщо дійде висновку про недоцільність розгляду справи Великою 

Палатою Верховного Суду, зокрема через відсутність виключної правової 

проблеми, наявність висновку щодо застосування норми права у подібних 

правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Великої Палати 

Верховного Суду, справа повертається (передається) відповідній колегії  

(палаті, об'єднаній палаті) для розгляду, про що постановляється ухвала.  

Справа, повернута на розгляд колегії (палати, об'єднаної палати), не може 

бути передана повторно на розгляд Великої Палати".  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Колеги, хто за цю правку, прошу голосувати.  

Хто – за? 18? 18 – за. Проти? Нуль. Утримався? Один. Таким чином, 

правка врахована.  

Далі.  

 

КОСТІН А.Є. Далі, правка 8, вона врахована частково.  

І правка 9… правка 8 народного депутата Князевича врахована 

частково.  

І правка 9 народних депутатів Божик, Бабій, Костін, Новіков, теж 

прошу врахувати в такій редакції: "Пункт 1 розділу І доповнити підпунктами 

в такій редакції:  

1) у Господарському процесуальному кодексі України, четверте 

(дужка) частину першу статті 319 викласти в такій редакції: "Після 

закінчення касаційного розгляду справа у 15-денний термін повертається  до 



суду першої  інстанції, який її розглядав, якщо інше не зазначено в судовому  

рішенні суду  касаційної інстанції.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Валентина Іванівна. 

 

КОСТІН А.Є.  Там було "не  випливає", а  ми  вирішили "не зазначено" 

-  це більш коректне, на наш погляд… 

 

НІМЧЕНКО В.І.  Там  було "не випливає  з суду  апеляційної 

інстанції".  

 

КОСТІН А.Є. Ні, ми ж   не говоримо про суд касаційної інстанції при 

тому, що він  може  направити справу як до суду першої, так і до 

апеляційної…  

 

НІМЧЕНКО В.І. А там попередню, 303-ю, як ви розглядали? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Попередня – касаційні йде. 

 

КОСТІН А.Є. Там була  апеляційна інстанція, тому там немає цієї 

фрази.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну,  ми тут змінюємо  тільки  "строк" на "термін" і 

"не випливає" - "не зазначається". 

 

КОСТІН А.Є. "Якщо інше не зазначено в судовому рішенні суду  

касаційного інстанції". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, і  "п'ятнадцятиденний термін",  а було "строк". 

 



КОСТІН А.Є.  "Строк".  Я сказав "термін"? Я перепрошую. Я 

перепрошую. Да, це помилка. "Строк". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тільки одна тоді  правка: "зазначеноа замість 

"випливає".  

 

КОСТІН А.Є. "Зазначена  в судовому рішенні".  Тобто це такий… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все, тільки  одна. 

Колеги, ставиться  на голосування дана правка. Хто – за, прошу  

голосувати.  

19 – за. Одноголосно.    

Будь ласка, далі.  

 

КОСТІН А.Є. Далі. Правки  10, 11 та 12 ми пропонуємо  відхилити, 

тому що вони враховані  наступними  правками. 

Правка 13 (народний депутат Божик, Бабій, Костін, Новіков). 

Пропоную  врахувати в такій редакції: "Пункт  2 розділу I доповнити 

підпунктами в такій редакції…, - і далі за текстом, - два, у Цивільно-

процесуальному кодексі  України (два, з дужками), частину шосту статті 404 

викласти в такій редакції (шість): "Якщо  Велика Палата Верховного Суду 

дійде висновку про відсутність підстав для передачі справи на її розгляд, а 

також якщо дійде  висновку про недоцільність розгляду справи  Великою  

Палати  Верховного Суду, зокрема через відсутність виключно правової 

позиції, наявність висновку щодо застосування норми права у подібних 

правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Великої Палати 

Верховного Суду, справа повертається (передається) відповідній колегії 

(палаті, об'єднаній палаті) для розгляду, про що постановляється ухвала. 

Справа, повернута на розгляд колегії (палати, об'єднаної палати), не може 

бути передана повторно на розгляд Великої Палати. 



І правка 14… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все залишилось, як є. 

 

КОСТІН А.Є. Да, як є, або ми тільки спочатку, це важливо, пункт 2 

розділу І доповнити підпунктами. 

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І.  Шановні, можна, народні депутати?  

Тут є ще правка народного депутата Князевича, де більш конкретно 

вказано, що вже висловлена правова позиція щодо юрисдикції спору в 

подібних правовідносинах. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Яка це правка, скажіть, будь ласка? 

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Ну, 20-а зараз вона. Але воно до кожного кодексу 

є. І оцих слів… 

 

_______________. Ми ще не дійшли. 

  

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Ну, воно до кожного кодексу є. Я вибачаюсь, що 

із запізненням, бо я ж тільки зараз побачила цю таблицю. (Шум у залі) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Руслане Петровичу, воно до 13 пункту… 

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П. …, але вже не врахували мою позицію. Справа в тім, 

що іде мова про те, що зараз сам касаційний суд буде визначати чи інший 

касаційний суд мав розглядати це право чи не мав розглядати. Це справа 

точно не касаційного суду, це справа Великої Палати. 

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Виходить так, що забирається і право Великої 



Палати повернути, якщо вже вона висловилася про висновки. Але у нас є три 

повноваження: виключна правова проблема, подолання висновків і 

юрисдикційність. Так от ця пропозиція, яка вже в самій правій колонці, що 

приймається, вона буде виглядати так, що вона покриває два випадки, коли 

немає виключної правової проблеми, і коли вже висловилися з приводу от 

того правового висновку. А щодо юрисдикції втрачено. (Шум у залі) І тут 

закладається, от я читаю правку колонку, що все ж таки касаційний суд сам 

буде повертати чи сам буде розглядати і не направлятиме справу до Великої 

Палати. І тоді можливості досягнення єдності ми повністю втратимо. Тому 

що 10 років всі касаційні суди не могли знайти згоди з приводу того, в якому 

суді має розглядатися справа. Лише зараз за рахунок діяльності Великої 

Палати це трошки ми…  

 

_______________. (Не чути) 

  

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Ні-ні-ні, вже більшість, більшість проблем 

вирішена Великою Палатою. Але, якщо кожен касаційний суд буде сам 

визначати, що направляти, а що не направляти, ми втратимо оці можливості 

для забезпечення єдності. Нам ще є над чим працювати, безумовно, да, ще є і 

є. Але там, принаймні, де ми вже визначилися, воно повинно працювати все 

саме через Велику Палату. І так буде нормально. 

Ми, по-перше, унеможливимо зловживання, які є. А так ми об'єднали, 

ну, виходить, що залишається ота позиція, яка і була спочатку сформована. 

Тобто можливість повернути особі, ну, не давати на Велику Палату, коли 

особа не була присутня в першій інстанції. Коли, наприклад, апеляційний суд 

сам це зробив без вказівки сторін у справі. Це таке може бути, це 

передбачено законом. І тоді особа втрачає таку можливість, щоб питання 

юрисдикції було розглянуто у Великій Палаті.  

І, крім того, знову не видно, щоб Велика… щоб ці всі справи 

скеровувалися до Великої Палати. Потрібно оці підстави для, скажімо, 



відмови у зверненні до передачі справи на Велику Палату прибрати. А для 

Великої Палати залишити можливість не розглядати повторно, якщо вона 

вже висловилася. От такий підхід саме забезпечить єдність.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Валентина Іванівна. 

Я думала, що ми в кінці пройдемо ще по оцим правкам, які відхилені. 

Але зараз доречно проголосувати тоді пропозицію 20 Князевича, яка була 

відхилена, да? 

 

КОСТІН А.Є. 20? У мене 13-а. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, зараз Валентина Іванівна нам пропонувала 20-у в 

розрізі з 13-ю. Тому що 20-а, вона до всіх процесуальних кодексів.  

 

КОСТІН А.Є. Вона тільки до КАС, вона тільки до Кодексу 

адміністративного судочинства.  

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Але ще не можна залишати, щоб касаційні суди 

самі визначали, чи направляти, чи не направляти.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Руслан Петрович, як член комітету скажіть, що ми 

робимо? Ставимо на голосування вашу 20 правку, про яку зараз говорила 

Валентина Іванівна, чи повертаємось? 

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П. 20-а стосується тільки КАСУ. А йде мова про 6-ту, це 

Господарський процесуальний. Йде мова про 12-у, наскільки я пригадую, 

це… Вибачте, Цивільний процесуальний. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, от зараз ми на 13-й. Андрій Євгенович нам 

доповів 13-у зараз. Дивіться, може, ми все ж таки підемо по цим уточненням? 



Ми зараз йдемо по другій колонці, Валентина Іванівна, по другій колонці 

доповнення правок, правильне  редакційне уточнення, а потім повернемося  

до  тих пропозицій,  які були відхилено або  враховано частково. Тобто ми ж 

не закінчуємо обговорення 1026. Зараз просто те, що  підкомітет… 

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Мені головне - встигнути. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні-ні, ми ж не розходимося.  Зараз  комітет у  нас… 

підкомітет  розглядав  1026 і вони редакційно прийшли до  певних інших  

висновків, і вони  зараз на комітеті нам доводять  свою позицію. 

Тоді, колеги, ставиться на  голосування пропозиція Андрія Євгеновича, 

да?  

 

КОСТІН А.Є. Да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Щодо правки: 13 доповнити її підпунктом… Ще раз 

скажіть, будь ласка. 

 

КОСТІН А.Є. "Пункт 2 розділ I доповнити  підпунктами в такій 

редакції…", - і далі за текстом. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це друга колонка ми зараз проходимо.   

Хто за цю  пропозицію, прошу  голосувати.  

18 – за. Хто – проти? Нуль. Утримався?  Один. Дякую. Рішення 

прийнято. 

Далі, що у нас? Позиція підкомітету. 

 

КОСТІН А.Є. Далі правка номер 15 (народних депутатів Божик, Бабій, 

Костін, Новіков).  "Пункт 2 розділ I доповнити підпунктами в такій 

редакції..." І далі, друге: "У  Цивільно-процесуальному кодексі  України 



частину першу статті 422 викласти в такій редакції: "Після закінчення  

касаційного розгляду справа у п'ятнадцятиденний  строк повертається до 

суду  першої інстанції, який її розглядав, якщо інше не зазначено  в судовому 

рішення суду  касаційної  інстанції".  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, колеги, хто за  цю пропозицію, прошу 

голосувати.  

18.  Проти – 0. Утримався – 1. Таким чином,  правка прийнята. 

Будь ласка,  далі.  

 

КОСТІН А.Є. Далі.  Просимо  правку врахувати номер  17. Також 

народні депутати: Божик, Бабій, Костін, Новіков. 

"Підпункт 1  пункту 3  розділу I викласти в такій  редакції. Перше: 

частину першу  статті 326 викласти в такій  редакції: "Після закінчення 

апеляційного розгляду справа у 15-денний строк повертається до суду першої 

інстанції, який її  розглядав". Тобто ми теж змінюємо "направляється" на 

"повертається" і "розглянув" на "розглядав".  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, тобто тим же шляхом, в принципі, що й  

попередня.  

 

КОСТІН А.Є. Так, щоб уніфікувати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Хто за цю пропозицію, прошу голосувати.  

 

_______________. (Не чути) 

  

КОСТІН А.Є. А тому що це – апеляційний.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Скільки?  16 – за. Хто – проти, колеги? Хто – 



утримався? Один. 16 – за, 0 – проти, утримався – 1. Правка прийнята.  

Андрій Євгенович.  

 

КОСТІН А.Є. Так, правка номер 21, теж прошу врахувати, народних 

депутатів Божик, Бабій, Костін, Новіков: "Пункт 3 розділу І доповнити новим 

підпунктом 3 такого змісту: "Частину шосту статті 37 викласти в такій 

редакції: "Якщо Велика Палата Верховного Суду дійде висновку про 

відсутність підстав для  передачі справи на її розгляд, а також  якщо дійде 

висновку про недоцільність розгляду справи Великою Палатою Верховного 

Суду, зокрема через відсутність виключної правової проблеми, наявність 

висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, 

викладеного у раніше ухваленому рішенні Великої Палати Верховного Суду, 

справа повертається (передається) відповідній колегії (палаті, об'єднаній 

палаті) для розгляду, про що постановляється ухвала. Справа, повернута на 

розгляд колегії (палати, об'єднаної палати), не може бути передана повторно 

на розгляд Великої Палати". У зв'язку з цим підпункт "3" вважати 

підпунктом "4".  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так що ви виправили в итоге? Все ж так, як і 

написано.  

 

КОСТІН А.Є. Ні, тут нічого не виправлялося. Ну, це ж просто…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну, це просто нам до відома.  

 

КОСТІН А.Є. Да, вона врахована.  

Наступна правка - номер 22…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Народного депутата Алєксєєва, да?  

 



КОСТІН А.Є. Да. Тут у підпункті… Да, вона врахована. Там також 

заміна  "не зазначено у судовому рішенні". 

І також… Да! (Шум у залі)  Я перепрошую, також в нас є така 

пропозиція. Для того, щоб уніфікувати строки повернення справи, то 

пропонуємо зараз статтю 360 Кодексу адміністративного судочинства 

викласти в такій редакції. 

Перше: "Після закінчення касаційного провадження матеріали справи, 

крім тих, що зберігаються виключно в електронній формі, у 15-денний строк 

повертаються до суду першої інстанції, який її розглядав, якщо інше не 

зазначено в судовому рішенні суду касаційної інстанції". Тобто пропозиція 

змінити 10-денний строк на 15-денний.  

 

_______________. Так, там була "справа", а тут "матеріали справи". 

 

КОСТІН А.Є.  А, я перепрошую, так, "справа".  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А це, я вже так розумію, про 23-ю ми зараз правку і 

говоримо, так? 

 

КОСТІН А.Є. "Після закінчення касаційного розгляду справа у 15-

денний строк повертається до суду першої інстанції, да-да. Я перепрошую. 

Повертаємось до 23-ої.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Руслан Петрович, будь ласка, відкрийте цю табличку. 

Тому що вона, виходить, що не відхилена підкомітетом. Тут написано, що 

відхилена, а ви її врахували? 

 

КОСТІН А.Є. Частково врахована. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Врахована частково. А у нас написано "відхилена". 



Як ви пропонуєте? 

 

КОСТІН А.Є. Давайте я запропоную… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Руслан Петрович, слухайте, це ваша правка. 

 

КОСТІН А.Є.  …текст вашої правки, да.  

"Після закінчення касаційного розгляду справа у 15-денний строк 

повертається до суду першої інстанції, який її розглядав, якщо інше не 

зазначено в судовому рішенні суду касаційної інстанції". Таким чином, все? 

Таким чином тоді буде виглядати правка Руслана Петровича. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Руслан Петрович, підходить?  

Голосуємо за цю пропозицію. Колеги! Колеги, хто – за, прошу 

голосувати. 

 

КОСТІН А.Є. Тобто 23-я врахована частково з урахуванням цих 

редакційних змін. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 19, да, Свєта? Колеги, будь ласка, Свєта не може 

порахувати! Колеги, голосуємо за 15-денний строк. І "не зазначено" замість 

"не випливає". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 18 – за… 19 – за. Хто – проти? Нуль - проти, 

утримався – 0. Одноголосно правка прийнята.  

 

КОСТІН А.Є. Все. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Будь ласка, колеги, тепер, виходячи з того, що в нас є враховані правки 



і враховані частково, повертаємося до тих, що відхилені і враховані частково. 

У кого, що є сказати? Руслане Петровичу.  

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П. Прошу врахувати, хоча би, якщо не повністю, то 6-у, 

12-у і 20-у, мої правки, якщо вони вже частково враховані, в частині в тій, 

про що говорила Голова Верховного Суду, і я в своїх правках зазначав про… 

І це в різних кодексах, але всі три правки стосуються одного: що якщо вже 

висловлена правова позиція щодо юрисдикції і спору в подібних 

правовідносинах. Немає цього. 

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, а включіть, будь ласка, мікрофони, щоб ми 

на стенограму могли проводити дискусію.  

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П. Тобто в правій колонці виключено згадку про 

можливість відповідно в тому випадку, якщо висловлена правова позиція 

щодо юрисдикції спору в подібних правовідносинах, Великій Палаті 

повертати справи. Я пропоную, якщо немає заперечень колег, у всіх цих 

трьох правках, які враховані, хоча би це речення добавити в кінцевій 

редакції.  І, таким чином, буде частково враховано мої правки. Ви ж пишете, 

що вони частково враховані. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще раз, будь ласка, речення, яке треба врахувати, 

скажіть, будь ласка. От 6-а, 12-а і 20-а, да, Руслан Петрович?  

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П. Да.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Там всюди одне речення… 

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П. "Якщо Великою Палатою Верховного Суду вже 



висловлена правова позиція щодо юрисдикції спору в подібних 

правовідносинах".  

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Оці слова "щодо юрисдикції спору".  

 

_______________. Тобто додати…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. "…якщо Великою палатою Верховного Суду вже 

висловлена правова позиція щодо юрисдикції спору у подібних 

правовідносинах…", - і далі по тексту. Правильно?  

Колеги, висловіться, хто що може ще сказати. Будь ласка, Сергій 

Олексійович.  

 

ДЕМЧЕНКО С.О. Я хотів, Руслане, запитання до вас…  

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П. Не треба.  

 

ДЕМЧЕНКО С.О. Ну, ваша ж правка, чи не можна? Ні, якщо не можна, 

я не буду питати, як скажете. Можна?  

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П. Можна, вам все можна.  

 

ДЕМЧЕНКО С.О. Тоді почекайте, зараз я… 

Руслан, якщо серйозно, да, дивіться ,хотів для себе з'ясувати. Ви 

пишете "правова позиція" а в тій правці, яка прийнята, висновок щодо 

застосування норми права. Скажіть мені різницю в цих питаннях. 

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П. Право і юрисдикція зовсім… Юрисдикційність спору 

не може визначати той суд щодо питання є щодо того, чи він має його 

розглядати. Він сам не може це робити. 



 

ДЕМЧЕНКО С.О. Ні-ні, в термінології в чому різниця? 

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П. Юрисдикційність, чи це той суд має… належний суд 

розглядає справу, чи неналежний. А це чомусь вилучається. 

 

ДЕМЧЕНКО С.О. В чому різниця між термінами "правова позиція" та 

"наявність висновку щодо застосування норми права". 

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П. Правова позиція – це зміст рішення суду, зміст 

рішення суду. 

 

ДЕМЧЕНКО С.О.  А застосування норми права - це що? 

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П. Це вже використання норм права під час формування 

правової позиції.  

А я говорю про те, що юрисдикційність, чи належним є суд, не може 

визначати сам суд.  

 

ДЕМЧЕНКО С.О. Дивіться, тут Велика Палата визначає, це не суд 

визначає. 

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П. Так я хочу, щоб визначала… 

  

ДЕМЧЕНКО С.О. Так тут написано: Велика Палата визначає. 

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П. (Не чути) 

  

ДЕМЧЕНКО С.О. Дивіться, воно покривається, юрисдикція, я ж вам 

сказав питання… (Не чути) 



  

_______________. Руслане Петровичу, ви можете цей пункт з 

врахуванням проголосованої правки викласти в цілому, щоб не втратився 

зміст проголосованої правки? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зверніть увагу, що це три кодекси насправді. 

 

_______________. Дивіться, ваша правка, вона виключає ту позицію, 

яка викладена в пункті 13, чи доповнює?  

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П.  Ні, вона не…. Просто чомусь випала ця частина. Все 

решта є, окрім ……. 

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Вона уточнює. (Загальна дискусія) 

І зараз є право повернути справу, якщо ми не вбачаємо, що там є якась 

виключно правова проблема або ми не вважаємо за потрібне долати висновок 

Верховного Суду України або попередні висновки. А права повернути, якщо 

уже ми висловилися з приводу належної юрисдикції, у нас немає. Отже, нам 

потрібно отримати саме це право – повертати касаційному суду в тому 

випадку, коли ми вже висловилися з приводу юрисдикції саме такої категорії 

спорів. Оце нам треба тут записати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я прошу не прив'язуватися до 13 правки, 

тому що 13, вона стосується тільки ЦПК. А те, про що говорив Руслан 

Петрович, воно стосується ЦПК, ГПК і КАСУ. І це логічно і правильно… 

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Однаково має бути зазначено. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тому ми мусимо проголосувати за те, щоб частково 

врахувати правку 6, правку 12  і правку 20 в частині слів "якщо Великою 



Палатою Верховного Суду вже висловлена правова позиція щодо юрисдикції 

спору у подібних правовідносинах". Правильно, Руслан Петрович?  

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто – за? Да, це доповнення, 

вона доповнює і уточнює. 

 

_______________. Тобто ми доповнюємо ту і іншу. 

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Ірина Валентинівна, Ірина Валентинівна! 

(Шум у залі) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Можна ми закінчимо процедуру? Хто – проти, 

колеги? Хто – проти? Хто – утримався? Нуль. Правка... Утримався, хто? 

Один.  18 – за, 0 – проти, утримався – 1. Правка прийнята.  

Будь ласка,  Валентина Іванівна. 

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Але у правій колонці тут залишаються і ті 

пропозиції, за якими касаційний суд на власний розгляд направляє або не 

направляє. Оті підстави для ненаправлення до Великої Палати треба 

прибрати. Вони мають всі нам справи направляти, а ми, якщо вже 

висловилися, їм повернемо назад.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скажіть, будь ласка, ще раз сторінку і правку. Ми 

розуміємо, що це... 

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. По всіх кодексах це так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну хоч якусь скажіть нам! 

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Ну, я на третій сторінці це бачу. На другій і на 

третій.  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Михайло Миколайович, ви... 

 

НОВІКОВ М.М. Валентина Іванівна, дивіться, сам законопроект з 

самого початку встановлював ті фільтри, які були передбачені щодо 

ненаправлення касаційними судами до Великої Палати. Саме це було метою. 

Це вже потім було доопрацювання нами, саме доопрацювання, наприклад, 

статтю 303, 404 і так далі. Я просто хочу звернути увагу, що є два фільтри, 

які передбачені цим законопроектом. Перший фільтр – це суди касаційної 

інстанції самі не направляють з певних підстав. І другий фільтр – коли вони, 

можливо, помилково якось направили вам, а ви передивилися і їм повернули  

ці справи. Розумієте? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Логіка  зберігається все одно ваша.  

 

НОВІКОВ М.М. Логіка зберігається. Є два фільтри. Є ненаправлення, 

це розвантажує вас, тому що, як ви кажете, що Велика Палата буде 

розвантажена, якщо вона має сама реагувати на ті звернення. Ми хочемо 

відсікти ці звернення, а ви кажете: "Ні, ні, ні, хай вони до нас знову йдуть". 

 

_______________. Ні, мова йде про те, розглядати не треба всі, а 

Велика Палата має право без розгляду повертати. Але вона хоче дивитися на 

цей документ, щоб не касаційний суд вказував, що направляти, що не 

направляти, щоб всі справи доходили туди. 

 

ДАНІШЕВСКА В.І. Шановні народні депутати, для ….. ми 

залишаємося як Велика Палата і Верховний Суд, ми залишаємося 

відповідальними за єдність судової практики в цьому питанні. І якщо 

касаційні суди одного разу нам будуть направляти, а іншого не будуть, або 

один буде направляти, а інший не буде направляти, ми втратимо можливості 



для забезпечення єдності. Ми її просто не втримаємо. У нас так і буде, один 

касаційний суд - так, інший – так, як це було раніше.  

 

НОВІКОВ М.М. Валентина Іванівна, давайте ще раз переглянемо ті 

підстави, які передбачені як підстави ненаправлення до великої палати. Чи 

вони перекликаються з тими підставами, які зазначені, я знову звертаю увагу, 

стаття, наприклад, 302-а – це є підстави, а стаття 303 – це є порядок. Ми в 

порядок передбачили додаткові підстави вам повертати. 

 

ДАНІШЕВСКА В.І. Не нам.  

 

НОВІКОВ М.М. Ну, вами, вами. Не вам, а вами повертати, великою 

палатою мається на увазі.  

 

ДАНІШЕВСКА В.І. Ні, тут, це нам не направляють її сюди.  

 

_______________. 303-я – це ….. 

 

НОВІКОВ М.М. 303-я, да. 303-я передбачає підстави повернення 

великою палатою, не прийняття, а 302-а передбачає підстави ненаправлення 

вам із зовсім інших підстав, якщо ви звернете увагу. Звертаємо увагу, 

учасник справи, який оскаржує судове рішення, при розгляді справи в судах 

першої чи апеляційної інстанції не заявляв про порушене право предметної 

чи суб'єктної юрисдикції. Це одна з підстав, він не заявляв про це… 

 

ДАНІШЕВСКА В.І Пане Михайло, я тільки що сказала, привела 

приклади, коли особа буде позбавлена можливості необ'єктивно. Наприклад, 

вона не брала участі при розгляді справи в суді першої і другої інстанції з 

об'єктивних причин, з об'єктивних. Наприклад, з поважних, там і таке інше. 

Це перше. 



І друге. Коли апеляційний суд сам, з власної ініціативи застосував 

закон і закрив провадження  у справі, і тоді… Це вже, вочевидь,  сторони в 

першій і другій інстанції не заявляли. І тоді, коли  вони оспорюють 

постанову  апеляційної інстанції про  закриття провадження у справі, така 

справа, виходить, не може бути направлена, чи  може бути не направлена на  

розгляд Великої  Палати, але ж там закладено юрисдикційний спір і його має 

вирішити  саме Велика Палата.   

Тому тут закладаються просто ризики того, що знову в одних випадках 

буде, в інших не буде. У цьому зараз немає  потреби, зараз закон передбачає 

направлення до Великої Палати у будь-якому випадку, коли особа 

посилається, і Велика  Палата сама визначить: або розгляне, або поверне з 

посиланням на   свою позицію. Це надасть  можливість утримувати єдність.  

В іншому випадку кожний  буде касаційний суд  по-своєму визначати. І якщо 

вони не направлять до  Великої Палати, то  ми знову  прийдемо до тої 

ситуації, що всі суди будуть  розглядати одні й ті самі  справи.  Наприклад, 

як у нас було  по Фонду гарантування вкладів, да? От всі суди  розглядають 

одні й ті ж самі справи, і тим  більше, що  можна ще й маніпулювати: трошки 

змінити сторону, трошки предмет  і по декілька разів розглядати  одну й ту 

саму справу  в різних юрисдикціях.  

Тому воно, мені здається,  уже розвантаження Великої Палати, яке ви 

можете нам надати,  воно закладено саме  от в  303-ій, якщо  ми говоримо  

про Господарський процесуальний кодекс. І по всіх кодексах, так, якщо  ми 

будемо самі повертати, ми збережемо єдність  і розвантажимо Велику 

Палату. Тобто вирішимо одразу два  питання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А як саме, пропозиція? Тобто 303-я - це якраз про те, 

що  ми  врахували  частково правку Князевича. Це про це йдеться. І це   

правки Божика,  Бабія і Костіна  так само. Тобто,  де саме, що ви хочете  ще 

там додати чи прибрати, Валентина Іванівна, щоб правильно… 

 



ДАНІШЕВСЬКА В.І. Ми не хочемо… 

 

НІМЧЕНКО В.І.  Не буде тут  дві касації? 

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Ні, не буде. Дивіться, якщо ми приймаємо і 

розглядаємо, ми тоді розглядаємо і по суті вже ж, щоб   її  туди-сюди не 

направляти, а якщо до нас надходить справа і ми бачимо, що ми  вже 

визначили юрисдикцію цієї справи, ми її не приймаємо, а віддаємо 

касаційному   суду для того, щоб він вже розглянув і питання юрисдикції, і 

питання по суті. Єдине що – саме Велика Палата зазначає, де вказана та 

належна позиція. Бо інколи не так легко визначити подібність справи або ще 

що-небудь. І коли всі судді Верховного Суду будуть це розглядати, то ми 

стикнемося з тим, що один там знайшов подібність, інший в іншому випадку 

знайшов подібність, і ми розбалансуємо знову практику. От у цьому 

проблема. Хай вони йдуть до Великої Палати.  

 

НІМЧЕНКО В.І.  Это вообще-то диктатура мышления.  

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Ні! Це ж забезпечення єдності, це юрисдикція, 

належний суд.  

 

НІМЧЕНКО В.І.  Чому  касація не може звернутися на ваші висновки і 

вирішити питання?  

 

_______________. Так оце – дискреція: одні так думають, інші – по-

іншому.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви або мікрофон включайте…  

(Загальна дискусія) 

  



ДАНІШЕВСЬКА В.І. Ну, ми ж з цього виходили: от всі тлумачили, і всі 

справи у всіх юрисдикціях розглядалися. Нам завдання ж таке дано – да? – 

вирішити юридикційні конфлікти і забезпечити єдине розуміння, да? Ми 

розпочали вже, це півтора року і більше вже розглядаємо. І нам потрібно 

зараз розвантажити Велику Палату, але втримати єдність. А тут є ризики 

того… Ну, по-перше, ризики порушення прав людей, що вони не можуть  в 

касації оскаржувати, якщо вони в першій інстанції не заявляли, а там ніхто 

навіть не сумнівався.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Валентина Іванівна, якщо можна, от конкретно, як 

пропозицію ви хочете сформулювати?  

Ми зрозуміли вашу позицію. Просто ж безпосередньо, от дивіться, 

6:20, а в нас ще два пункти порядку денного. Тобто, яким чином ви 

формулюєте пропозиції? Потім – Андрій Євгенович. 

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Пропозиція така: зараз в кодексі написано, що 

якщо особа посилається на порушення права юрисдикції, така справа 

направляється до Великої Палати, і це положення треба зберегти. До нього  

не треба вносити зміни. А за рахунок змін у 303-ю, де ми говоримо, що 

Велика Палата може повернути, якщо вона вже висловилися з цього питання 

в іншій справі, цього достатньо для розвантаження Великої Палати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  

Будь ласка, Андрій Євгенович.  

 

КОСТІН А.Є. Ну, колеги, ще раз давайте повернемося, тобто в 

оригінальному законопроекті, який внесений Президентом України, саме 

поставлено питання щодо цього фільтру. Тобто пункт 6:  справа підлягає 

передачі на розгляд Великої Палати, коли учасник справи оскаржує судове 

рішення з підстав порушення правил предметної чи суб'єктної юрисдикції, 



крім випадків, якщо…". І тобто ці "крім".  

Перше. Учасник справи при розгляді справи в судах першої чи 

апеляційної інстанції не заявляв про порушення правил предметної чи 

суб'єктної юрисдикції. Ну, чесно кажучи, ну, я в минулому практикуючий 

адвокат, ну, сказати, що таке шалена кількість справ, коли особа не приймала 

участь ні в першій інстанції, ні в другій з якихось об'єктивних причин, і 

втратила все через неправильну юрисдикційність спору, ну, я не думаю, що 

це шалена якась кількість справ. 

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Не шалена, але одну порушимо, і то... 

 

КОСТІН А.Є. Ну, одну порушимо, але Велика Палата у цьому ... Ви ж 

зрозумійте, що... а ви знаєте, що сторони, адвокати, вони використовують цю 

можливість для того, щоб затягнути розгляд справи, коли вони програють 

справи, вони просто затягують розгляд справи.  

Друге. Друге виключення, друга підстава. Учасник справи, який 

оскаржив судове рішення, не обґрунтував порушення судом правил 

предметної чи суб'єктної юрисдикції наявністю судових рішень Верховного 

Суду у складі колегій і суддів палати (об'єднання палати, іншого касаційного 

суду) у справі з подібною підставою та предметом позову подібних 

правовідносин. Тобто це також, якщо сторона не скористалася своєю 

можливістю, а вона згадала про це перед касаційним розглядом, ну, я 

зрозумів, ви ж розумієте, що це, це є державні кошти, кошти, я перепрошую, 

кошти платників податків...  

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Не заперечую. Не заперечую.  

 

КОСТІН А.Є. ... про які ми говорили годину тому.  Тобто якщо судова 

система буде займатися справами, які виникають тільки тому, що якась особа 

вирішує питання - застосувати цю можливість для затягування справи, ну, це 



ми не для того тут зібралися.  

І третє. Велика Палата Верховного Суду вже виклала у своїй постанові 

висновок щодо питання предметної чи суб'єктної юрисдикції спору у 

подібних правовідносинах. 

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Оце бажано виключити. Якщо ви вважаєте, 

наприклад, от я бачу там застереження по першому пункту, що інколи особи 

не матимуть можливості  зазначити про це в першій і другій інстанції. Я вже 

вам сказала, якщо ви вважаєте, що, ну і хай, порушимо їхні права - ну і хай. 

 

КОСТІН А.Є. Ну, я не думаю, що порушимо права, це, це… 

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Буває і таке. Таке буває, да. Але оцей третій 

пункт треба виключити, тому що оце закладено в 303 статті, що це зробить 

велика палата. Якщо вона вже висловилася, то вона сама зробить це 

повернення. Не потрібно, щоб це робив кожен касаційний суд окремо. 

 

КОСТІН А.Є. А навіщо? Ми зараз говоримо, я перепрошую, ми зараз 

говоримо про одну особу – Верховний Суд, який діє в складі касаційних 

судів та… Це одна особа, і суддів Верховного Суду обирали як суддів однієї 

судової юрисдикції. А зараз тут те, що я чую, я перепрошую, це якісь 

внутрішні… 

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Ні, це не внутрішні, це просто, коли є… 

 

КОСТІН А.Є. Проблеми між суддями касаційного суду та Великої 

Палати. 

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. ... судові структури ж там, всередині, у кожного є 

своя компетенція, і є компетенція Великої Палати, що саме розглядає велика 



палата, а що саме розглядають суди. 

 

КОСТІН А.Є. Я розумію. 

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. І оце розмежування компетенцій, якраз про це 

зараз ідеться. Тому, ну, буде така суперечність. 

 

КОСТІН А.Є. Але касаційний суд в даному випадку виступає як суд 

третьої інстанції, касаційної. Велика палата… 

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Велика Палата теж. 

 

КОСТІН А.Є. Ну, я розумію. Но, тобто це суд касаційної інстанції, 

вище суду вже бути не може. Але те, що зараз чую, це, ну якась там недовіра 

до того як касаційні суди будуть застосовувати або якимось чином… 

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Ні, ні, ні, ні. Це не недовіра, а це природня річ, 

коли кожна от людина може своїм поглядом подивитися на це. Це природно, 

це не недовіра. Тому, коли для забезпечення єдності бажано, да, щоб це 

робив хтось один. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Валентина Іванівна.  

Будь ласка, Олег Анатолійович. Потім Михайло Миколайович. Якщо 

буде сформована пропозиція, ми її ставимо на голосування. Якщо ні, давайте 

далі переходити. Да? Будь ласка.  

 

МАКАРОВ О.А. Тут нам здається, що ми вибираємо з двох варіантів, 

насправді їх три, і оцей середній, він правильний. Раніше у нас була ситуація, 

коли будь-яка там особа, адвокат хотів затягнути, писав заяву, що є 

юрисдикційний спір, передавав на розгляд великої палати і велика палата 



мусила замість касаційного суду просто сидіти і переглядати ті справи, в 

яких все зрозуміло, і переписувати свою позицію з одного рішення в інше. А 

з іншого боку, якщо ми… і замість цього пропонується, щоб вона 

висловлювалася з посиланням на свою іншу, інше рішення і або повертала, 

або направляла на розгляд касаційного суду. Інша ситуація, інша крайність, в 

яку ми не повинні попасти, - це те, щоб касаційний суд кожний на свій 

розсуд виглядав, чи є підстави передавати на розгляд Великої Палати. І в 

результаті з своєї точки зору, що ви там так заявляли, нечітко заявляли, 

недосконало заявляли, складеться різна практика щодо необхідності 

передавати на розгляд Великої Палати.  

Таким чином, Велика Палата, ми розвантажуємо її від необхідності 

переписувати рішення, з яким у нас все зрозуміло, з іншого випадку, ми оцю 

єдність практики, коли вона визначає, що тут писати не треба, а тут треба 

коротку… Постанова, да, чи увхала? Постанову написати з посиланням, ми 

саме на Велику Палату покладаємо це, а не на кожний з касаційних судів, де 

може бути різна практика.  

Тому я думаю, що всі ці підстави, які тут зазначені, є підставою для 

передачі на Велику Палату, а Велика Палата може самостійно, посилаючись 

на правову позицію, яка була висловлена в попередніх рішеннях, 

намагаючись витримати єдність практики, вже на свій розсуд або розглядає, 

або повертає касаційному суду, або приймає рішення.  

В даному випадку, наскільки я розумію, прорахунок показав, що 

розвантаження буде суттєвим і практика при цьому, єдність практики буде 

дотримана. Тому я пропоную підтримати пропозицію голови… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сформуйте зараз цю пропозицію, будь ласка. 

 

МАКАРОВ О.А. Тільки що звучала. Просто… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, треба її записати і кудись зараз внести.  



 

МАКАРОВ О.А. Валентина Іванівна, а можете зараз, будь ласка? Саму 

першу, бо ми там трошечки вас переконали, що не треба цього, але саму 

першу, на якій ви наполягали.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А зараз Валентина Іванівна запише, а поки виступить 

Михайло Миколайович.  

 

МАКАРОВ О.А. На якій ви наполягали, давайте цю приймемо.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Валентина Іванівна, ви зараз сформулюйте, а 

Михайло Миколайович виступить. 

 

НОВІКОВ М.М. Дякую.  

Але необхідна ще допомога Валентини Іванівни. Валентина Іванівна, 

скажіть, будь ласка, відносно пункту 2, де учасник справи, який оскаржує 

судове рішення, не обґрунтував порушення судом правил предметної чи 

суб'єкту юрисдикції. У вас тут заперечення є? 

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Немає. Тут мається на увазі не те, що він не 

обґрунтував, а він не обґрунтував іншими позиціями, він не сказав, що по-

різному суди розглядають.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Залишаємо, як є?   

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Да, можемо залишити як є.  

 

НОВІКОВ М.М. Тобто це можна залишити, правильно?  

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Да.  



 

НОВІКОВ М.М. А тепер дивіться уважно  пункт 1: "Учасник справи, 

який оскаржує судове рішення, при розгляді справи в судах першої чи 

апеляційної інстанції…" (Шум у залі) 

 "Учасник справи, який оскаржує судове рішення при розгляді справи в 

судах першої чи апеляційної інстанції, який приймав участь у справі та не 

заявляв про порушення правил предметної та суб'єкту юрисдикції…" Ми 

маємо тут зазначити, що він саме приймав участь в цих справах. Це буде 

достатньо для вас? Брав, ну, брав участь, да. 

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Це зменшить ризики. Але залишається, якщо 

апеляція з власної ініціативи це зробила і в них не було можливості це 

заявляти. Вони не заявляли, вони погоджувалися з тим як є, а апеляція взяла і 

змінила. І тоді ці сторони випадають з можливості оскаржити з цього 

приводу. 

Можемо 2 пункт залишили, ну, якщо ви вже… Це устрашение, да, це… 

Ну, так ми хочемо, щоб меньше можливостей було у адвокатів. Але 3 

пункт… 

 

_______________. Ми хочемо, щоб система запрацювала, щоб адвокати 

виконували свої функції фахово, а не потім… 

 

_______________. А не завалювали Велику Палату. 

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Велика Палата буде здатна їх… І ми це робимо. 

Якщо… (Загальна дискусія) 

 Ні, не пропонується Велику Палату зменшити. Справа в тому, що це 

різні речі. Забезпечення єдності  - це основоположне наше завдання, і воно ж 

нелегко дається, щоб ми розуміли. Є справи, які взагалі не піднімаються до 

Верховного Суду, а там різна практика, і нам якось і на це треба впливати. 



Тому, якщо є в нас компетенція, все ж таки єдність тримати, бажано її не 

позбуватися. А те, що ви ще хочете, щоб адвокати менше можливостей мали, 

а там збирали практику, посилалися… Ну, хай посилаються.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Зараз Руслан Петрович. Потім Михайло Миколайович.  

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П. Я одне речення. Справа в тім, що цей пункт мав би 

сенс, 3 пункт, про який ми зараз дискутуємо, про юрисдикційність, в тому 

випадку, якщо  би не були враховані мої застереження щодо того, що... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А ваші застереження враховані, причому по трьом... 

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П. Якщо ми враховуємо, то цей пункт 3 вилучати, тому 

що це протилежні... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. От про що зараз і говорить Костін, що воно 

змінюється модель, в принципі.  

Давайте - Михайло Миколайович. І якщо буде пропозиція, ми її 

формулюємо, якщо ні, то дискусія жарка, але переходимо далі. 

Будь ласка,  Михайло Миколайович. 

 

НОВІКОВ М.М. Валентина Іванівна, ще раз звертаюся до вас з 

питанням. Сторона при розгляді в суді першої інстанції в апеляційній станції 

не заявляла про порушення правил предметної чи суб'єктної юрисдикції, ми 

не говоримо про те, що суд апеляційної інстанції сам, самостійно це зробив. 

Якщо суд апеляційної станції самостійно це зробив, це буде як предмет 

оскарження до касаційної інстанції.  

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Ну, дивіться, якщо оці слова поставити "яка 



брала участь у справі", це пом'якшує, да, це пом'якшує.  

 

НОВІКОВ М.М.  Да, і ми зберігаємо...  

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Принаймні одну проблему вирішуємо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка,  тоді пропозицію сформулюйте 

пропозицію, Михайло Миколайович, і  ми її ставимо на голосування.  

 

НОВІКОВ М.М. Учасник справи, який розказує.. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чекайте. Спочатку правка яка, щоб ми правильно... а 

потім для стенограми правильно все внесли. 

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П. У всіх трьох кодексах, це різні правки. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, всі три називайте. Як ми голосували вашу правку, 

так само і тут ми маємо правильно все зазначити, щоб потім секретаріат міг 

опрацювати.  

 

НОВІКОВ М.М. Пункт 1 розділу І ми доповнюємо пунктом 1 в 

Господарському  процесуальному кодексі, і саме мається на увазі… Отут хай 

секретаріат підкаже, як правильно висловити точку  тут зору. Частину шосту 

статті 302, зокрема пункт 1, викласти в наступній редакції: "Учасник справи, 

який оскаржує судове рішення при розгляді справи в судах першої чи 

апеляційної інстанції, у разі, якщо він приймав участь у цих розглядах..." Ну, 

тут можна… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Редакційно ще поправити. 

 



НОВІКОВ М.М. Редакційно зробити, да, ну, дійсно. "…і не заявляв про 

порушення правил предметної чи суб'єктної юрисдикції, приймав участь (тут 

акцент робиться), приймав участь у розглядах суду першої апеляційної 

станції та не заявляв про порушення правил предметної чи суб'єктної 

юрисдикції.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Хто за цю пропозицію?  

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сформулюйте пропозицію, Олеже Анатолійовичу, 

питань нема.  

 

НОВІКОВ М.М. …. в тому разі, на думку Валентини Іванівни, якщо 

суд апеляційної інстанції сам відійде чи порушить правила, але це підстава 

вже для наступного  оскарження. В любому випадку це якраз буде підставою 

для оскарження.  

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Тобто він буде звертатися … касаційну.. і там 

вперше буде говорити про те, що порушуються правила суб'єктної або 

предметної юрисдикції. І він раніше це не заявляв і не міг заявляти, бо суд це 

сам придумав.  

 

НОВІКОВ М.М. Але не тому, що не він…  не заявляв, а тому що суд з 

власної ініціативи застосував порушення це. І …  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Колеги, ставлю на голосування…  

 

МАКАРОВ О.А. Чому не зробити так, як пропонує Валентина Іванівна. 

Чому?  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Сформулюйте пропозицію.  

 

МАКАРОВ О.А.  Та вже два рази формулювали.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, це була дискусія. Пропозиція щодо безпосередньо 

правок, Олеже Анатолійович. (Шум у залі)  

От Новіков зараз сформулював пропозицію. Якщо ви як народний 

депутат сформулюєте пропозицію, висловивши всі думки, зараз 

сформулюєте пропозицію, ми ставимо її на голосування.  

 

МАКАРОВ О.А.  Так кодекси  приймаються?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, вони приймаються.  

 

МАКАРОВ О.А. Вони приймаються? Після того, як фахово ми 

записуємо, беремо кодекс, беремо  текст проекту закону про внесення змін, 

беремо порівняльну таблицю – потім  формулюємо. Зараз одне слово ми 

неправильно напишемо, і потім буде…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Олеже Анатолійовичу, а ви були на підкомітеті 

сьогодні з правосуддя? 

 

МАКАРОВ О.А. Сьогодні був на підкомітеті. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  З правосуддя. От ви це обговорювали?  

 

МАКАРОВ О.А. Обговорювали.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  До яких висновків ви прийшли?  



 

МАКАРОВ О.А.  Ну, на підкомітеті не було вас, не було голови 

Верховного Суду. Зараз ми почули такий аргумент, який ми не чули на 

підкомітеті.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Давайте… От я ж прошу внести пропозиції, тому що 

Валентина Іванівна погодилася з пропозицією Новікова зараз.  

 

МАКАРОВ О.А.  Ну, ми… вона зрозуміла, що по-іншому не можна. А 

я кажу, що по-іншому можна.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну, будь ласка, запропонуйте. Я ж теж прошу: 

запропонуйте!  

В нас є зараз час, ми  зараз сформулюємо, Валентина Іванівна, Олеже 

Анатолійовичу, ми зараз маємо час, давайте сформулюємо це.  

 

МАКАРОВ О.А. Добре, давайте. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Хай Михайло Миколайович ще раз запише свою 

пропозицію. От в нас є зараз час, давайте сформулюємо пропозицію.  

Колеги, подумайте ще, в кого є які пропозиції, ми їх сформулюємо і 

ставимо на голосування.  

 

_______________. Якщо дозволите. Я б, чесно кажучи, не змінював би 

положення 302-ї… 

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Пункт 3 прибрати.  

 

_______________. … які запропоновані самим оригінальним 

законопроектом, не змінював би і залишив так, як вони є.   



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Перша пропозиція – не змінювати.  

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Ні, воно буде взаємовиключним тоді, колеги. 

Пункт 3, вочевидь, треба прибрати.  

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П. (Не чути)  

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І.  А перший, ну, можна відкоригувати, звісно. 

Тобто… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прийняли .… пропозицію Князевича, яка частково 

якраз про це і говорить, в принципі, ж так?  

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І.  Так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Йдемо тепер далі. Поки формулюється правка, будь 

ласка, народний депутат Бабій.  

 

БАБІЙ Р.В. Дякую. 

Ну, давайте не забувати, по-перше, яку мету ставив автор 

законопроекту – це розвантаження Великої Ппалати. Дійсно, як ви 

правильно, Ірина Валентинівна, сказали, що у нас на часі законопроект 1008, 

який скорочує кількість суддів у Верховному Суді. І, очевидно, що якщо він 

буде прийнятий, то кількість суддів у Великій Палаті теж буде пропорційно 

зменшена. Ну, так має бути, по меншій мірі. І відповідно навантаження 

маємо знімати. І якщо ми будемо передавати всі справи навіть для того, щоб 

Велика Палата оцінювала сама юрисдикційність, а не покладати це на 

касаційні суди, то це все одно кусок роботи, який вона має виконувати, на 

який витрачати час.  



І я не вбачаю протиріч між існуванням пункту 3 в цій статті і тією 

правкою, яку ми проголосували, Руслана Петровича, щодо того, що Велика 

Палата сама може також прийняти рішення щодо, якщо буде, на її думку, уже 

вирішено нею же питання предметної і суб'єктної юрисдикції.  

І знову ж таки, аргумент щодо того, що Велика Палата таким чином 

усувається від формування єдиної практики, я з ним не погоджуюсь, тому 

що, власне, пункт 3 дає право касаційному суду не, скажемо так, не 

пересилати справу на Велику Палату, лише якщо Велика Палата вже 

висловила свою позицію. Тобто тут якраз і немає суперечності, і немає 

порушення принципу формування єдиної практики Великою Палатою. Я 

пропоную пункт 3 не виключати, пункт 2 залишити в такій редакції і пункт 1, 

можливо, в тій... з тими правками, які пропонує пан Новіков.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто приєднуєтесь до позиції Костіна, да, що, 

виходячи з того, що ми вже які правки внесли, залишаємося на цих правках? 

 

БАБІЙ Р.В. Так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так.  Михайло Миколайович. 

 

_______________. Дозвольте я два слова скажу? Ірина Валентинівна, ви 

чогось перша згадали 1008 закон. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Він у нас в порядку денному написаний. 

 

_______________. Потім, да, потім Роман В'ячеславович згадав його, 

причому в частині зменшення кількості Верховного Суду. Цей закон не 

прийнятий, і, я сподіваюсь, не буде прийнятий, бо він суперечить здоровому 

глузду, ми будемо за нього боротися. Зараз ми за те, щоб це не відбулося, 

принаймні у той спосіб, який намагаються зробити зараз, посилаючи його в 



прискореному режимі.  Я вважаю, що ми будемо його обговорювати 

сьогодні, і він ще не прийнятий, він не є нормою, і не треба на нього 

посилатися як на закон, який вже, безумовно, буде прийнятий і треба під 

нього підлаштовувати кодекси. Зараз ми говоримо про закон 1026 і говоримо 

про підстави для передачі чи непередачі справи на розгляд Великої Палати. 

А стосовно зменшення чи збільшення кількості у Верховному Суді - це 

абсолютно окреме питання, і про нього згадувати зараз, між іншим, під час 

обговорення цього питання, абсолютно некоректно, воно впливає просто, 

може впливати на позицію учасників, які не знають, що він не прийнятий. І я 

сподіваюсь, що він не буде прийнятий в цій частині.  

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І.  Ірина Валентинівна,  я би хотіла, якщо можна, я 

хотіла зазначити би, що в якому складі би не працював Верховний Суд, але 

завдання його ж ніхто не знімає з нього. І забезпечення єдності – це 

першочергове і головне завдання Верховного Суду. І нам головне, щоби ми 

не зменшували результативність Верховного Суду, а примножували. Тому я 

би просила все ж таки дослухатися до наших пропозицій.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Руслан Петрович, ви хотіли ще сказати? Будь ласка. 

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П. Якщо вже дійсно йшла мова  про 1008, то, навпаки, 

уявіть собі про те, що ми хочемо в касаційних судах…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Колеги, я прошу не маніпулювати цим. Насправді у 

вас… він просто записаний у порядку денному. 

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П. Ні-ні, я не про вас, я про Романа В'ячеславовича. 

Мова в тому якраз, що уявіть собі вдвічі менші склади касаційних судів і той 

вал справ, який  залишився, якраз і призведе до того, що вони дуже, як на 

мене, поверхнево будуть …  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Велика Палата і просить, щоб вони мали доступ  до 

всіх абсолютно справ.  

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П. Правильно! Тому ви, колеги, підтримали мою 

позицію, суть якої полягає в тому, що стосується юрисдикційності: віддати 

Великій палаті – вилучити це у касаційних судів. От і треба це зробити.  

Ми пів справи зробили, передали Великій Палаті, а тепер третій пункт 

у всіх кодексах треба вилучити, бо ми вже це рішення прийняли принципово.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь ласка, Павло Васильович. 

 

ПАВЛІШ П.В. Дякую.  

Я гадаю, що нам треба відійти від дійсно законопроекту, який в нас 

буде розглядатися наступним чином, наступним вже, але нам потрібно все ж 

таки сформулювати зараз ті думки, які ми вже висловлювали тут, тому що 

тут уже ми над цим пунктом вже півгодини або більше спілкуємося, а 

остаточного рішення ми так і не можемо прийняти. Давайте все ж таки…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну, ми пропозицію не можемо почути просто.  

 

ПАВЛІШ П.В. Да, почуємо пропозицію, і вже обговорили, і приймемо 

щодо нього рішення. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да, Руслан Петрович висловився. Його пропозиції 

були враховані, вони частково це питання знімають. Андрій Євгенович 

висловився, да? 

Да, будь ласка.  

 

_______________.  Колеги, якщо можна, ще раз.  303-я – це загальні 



підстави для розгляду будь-яких справ Великою… ну, передачі будь-яких 

справ до Великої Палати.  

302-а, наша пропозиція, доповнення 302-ї – це тільки питання з 

юрисдикційної… з предметної чи… юрисдикції. Тобто це дуже маленьке 

питання.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Воно враховано в правці Князевича, до речі.  Воно 

враховано вже.  

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І.  Тільки воно й вирішується зараз. Інші питання 

компетенції Великої Палати не зачіпають.  

 

_______________. Я розумію. Я розумію. Тобто в 6 пункті з 

урахуванням пропозицій колеги Князевича у Великої Палати буде 

можливість не розглядати справу, якщо вона вже висловила правову позицію 

з юрисдикційності цього спору. Це ваша можливість, якщо будь-яка справа 

до вас дійшла. Так?  

А 302-а, про яку ми говоримо, вона надає можливість, якщо така 

позиція вами вже висловлена, касаційному суду не пропускати цю заяву, яка 

стосується тільки юрисдикційності спору. Не по суті, а тільки 

юрисдикційності. І касаційний суд, маючи вашу висловлену позицію, може 

стати таким фільтром. Тобто не перекидати ці справи до вас, щоб ви не 

витрачали свій ресурс і час на вирішення цих питань. Тобто це дві різні речі. 

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Я розумію.  

 

_______________. Ну да.  

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Менше роботи – це подобається кожному. Але є 

відповідальність. І в таких конфігураціях різних, в яких надходять до нас 



справи, да, ми самі часто у Великій Палаті не можемо, ну, спіймати, чи то в 

нас вже була така позиція, чи вона точно-точно підходить, чи не точно 

підходить. Це досить складне питання – визначитися, чи то подібні справи, 

чи ні. Бо таланти ж адвокатів, ну, збільшуються і вони приховують інколи 

дійсний зміст спору і таке інше. І це і для нас є важким питанням. А якщо ми 

в п'ятьох будемо це, ну, в чотирьох вирішувати - 3 касаційні суди і Велика 

Палата, - то в нас багато ризиків для того, щоб наші думки не співпали, і у 

нас розбалансується це. Навіть Великій Палаті всередині себе важко 

втримувати позицію, тому що дуже, ну, різноманітні приходять до нас 

позови, і різні сторони, і різні предмети, і таке інше. І визначити, що це 

справа про те саме, да, нелегко.  

І тому вже ми як автори своїх позицій, то ми вже якось визначимося, а 

якщо це буде вирішувати 4 склади, тобто 3 касаційних суди і Велика Палата, 

то шанси на збереження єдності зменшуються. Тому тут немає нічого такого, 

ну, відповідальність за нами, розумієте? Це ми відповідаємо, і тому ми 

відчуваємо, як ми можемо краще виконати це завдання. 

 

_______________. Я розумію. Я розумію, але це питання тільки  спорів 

щодо юрисдикційності, тобто ми не розглядаємо ніяку справу по суті. Це 

залишається на  вас. 

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Їх 90 процентів у Великій Палаті 

 

_______________. І ми надаємо вам можливість, да, цього нового 

фільтру для того, щоб ви могли розвантажити себе. Але це тільки... 

 

_______________. (Не чути) 

  

_______________. Та я розумію, тому і питання йде про розвантаження. 

Але, я перепрошую... 



 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Ми, розумієте, якщо будуть розглядати всі, 

Велика Палата не зможе бути відповідальною за єдність, розумієте? 

 

_______________. Ну, давайте ми будемо більше, більше покладати 

відповідальності, поділитися відповідальністю з суддями касаційних судів. 

Такими самими суддями Верховного Суду, як і судді Великої Палати.  

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Єдність забезпечується, коли хтось один дає 

позицію.  

 

НІМЧЕНКО В.І. … в умовах прецедентного права, ви перейшли вже 

українське президенте право... 

  

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Ні, прецедент має давати саме Велика Палата.  

 

НІМЧЕНКО В.І. А я за що і кажу.  

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Тому не потрібно повертати їх раніше, ніж 

Велика Палата на них спогляне. Ми як би ж не натягуємо на себе роботу, це і 

зараз є у нас. 

(Загальна дискусія) 

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Ну, слава Богу, слава Богу, ми вже більше 

залишаємо без змін рішень, і перша інстанція... 

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пожалуйста, Михайло Миколайович. Я тільки прошу 

все ж таки розуміти, що зараз за 10 хвилин сьома, так, і щоб наш 

конструктивний діалог був конструктивним. Якщо є конкретні пропозиції, ми 



розуміємо позицію, уже позиція озвучена кілька разів, з всією повагою, 

вдячні за неї, але якщо є пропозиції чітко по законопроекту....  Є модель 

певна? 

Будь ласка,  Михайло Миколайович.   

 

НОВІКОВ М.М. Знову ж, я  кажу, це стосується пункту 1. "Учасник 

справи, який оскаржує судове рішення про розгляд справи в судах першої чи 

апеляційної інстанції і приймав участь у цих інстанціях та відповідно не 

заявляв про порушення правил… про порушення правил предметної та 

суб'єктної юрисдикції".  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Валентинівна Іванівна? 

 

ДАНІШЕВСЬКА В.І. Ну, одне те, що ми обговорили, да, покриває. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А чого одна? Ще ж юрисдикційні спори.  

 

_______________. То ми додаємо ще одну гарантію для сторін, це якщо 

він приймав участь, але не заявляв.  

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, у нас є пропозиція Костіна і Бабія: 

залишаємо з врахуванням правок. Перша пропозиція.  

Друга пропозиція - Новікова. Яка? Ще раз.  

 

НОВІКОВ М.М. Викласти пункт 1 частини шостої статті 302-ї в 

наступній редакції: "Учасник справи, який оскаржує судове рішення…" 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще раз для стенограми. 

 



НОВІКОВ М.М. Викласти пункт 1 частини шостої статті 302 в 

наступній редакції: "Учасник справ, який оскаржує судове рішення про 

розгляд справи в судах першої чи апеляційної інстанції, приймав участь у 

цих інстанціях та не заявляв про порушення правил предметної чи суб'єктної 

юрисдикції". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ця пропозиція не нівелює попередні правки? 

 

_______________. Ні-ні, вона додає… 

 

_______________. Вона уточнює.  

 

_______________. Ми можемо відмовитись на користь цієї. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви тоді відмовляєтесь на користь….. пропозиція 

Новікова. 

Будь ласка. 

 

_______________. Михайло Миколайович, ми багато часу спілкувалися 

про те, які винахідливі сторони. Тобто, як він брав участь, йому просто 

направляли повістку, а він не прийшов, чи він прийшов і усно заявив, що він 

письмово повинен був подати, чи письмово через канцелярію обов'язково, чи 

письмово подати ще й озвучити. Повірте мені, що трактовки будуть в різних 

касаційних судах різні. Тому мова і йде про те, щоб це визначав не 

касаційний суд, а Велика Палата.  

 

_______________. Приймав участь… 

 

_______________. Брав участь, а не приймав.  

 



_______________. Брав участь при розгляді у всіх інстанціях. 

 

_______________. І заявляв, там написано. 

 

_______________. І не заявляв.  

 

_______________. І не заявляв. А якщо він заявляв усно, а суддя в 

протокол це не вніс, хто буде визначати? Один касаційний суд буде казати, 

що достатньо усно, а інший буде казати… (Шум у залі) 

  Ну, я зараз тільки один навів приклад, просто таких ситуацій буде 

багато. Практика буде різна, розумієш, практика буде різна. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, є одна пропозиція на голосування. Є ще інші 

пропозиції на голосування? Будь ласка, голосуємо, да? Чи є пропозиція, 

Руслан Петрович? 

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П. Пропозиція - у всіх трьох кодексах вилучити пункт 3. 

Це виходить, у змінах до частини шостої статті 302 ГПК… 

 

_______________. Це 9 правка. 

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П. Да, це частину третю вилучити.  

В змінах до частини шостої статті 403 в ЦПК – так само 3 пункт першої 

частини, чи шостої точніше.  

І в змінах до частини шостої 346-ї КАСУ. Частина шоста, знову ж таки 

3 пункт вилучити. Йде мова про те, що я ще раз кажу, у зв'язку з тим, що ви 

підтримали позицію і ми щойно підтримали мої правки, передавши 

відповідні повноваження Великій Палаті, треба вилучити ці повноваження 

касаційних судів. Це принципова річ. Або тоді, ну, тоді у нас буде 

страшенний дисбаланс. Коли є касаційні суди і Велика Палата це буде 



робити, ну, почнеться така в одному органі велика шизофренія. Я б цього не 

хотів… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Руслан Петрович, почули.  

У нас дві пропозиції: пропозиція Новікова і пропозиція Князевича. 

Пропозиція Новікова - щодо додати, пропозиція Князевича - щодо в трьох 

статтях вилучити пункт 3.  

Будь ласка, хто за пропозицію Новікова, прошу голосувати. Хто – за? 

15 – за. Хто – проти? Один – проти. Утримався? Двоє. 15 – за, 1 – проти, 

утримались – 2. Скільки нас? 18. Пропозиція Новікова прийнята.  

Хто за пропозицію Князевича? Прошу проголосувати. Хто – за? За – 3. 

Хто – проти? Нуль. Хто – утримався? 15 – утримались. Таким чином, 

пропозицію не прийнято.  

Чи є ще пропозиції? Чи голосуємо в цілому, з урахуванням тих правок і 

проголосованих пропозицій, які були? Голосуємо в цілому з урахуванням 

пропозицій і правок.  

Прошу, голосуємо ці правки і пропозиції в цілому. Будь ласка, хто – за? 

15 – за. Хто – проти? 1. Утримався – 2. Рішення прийнято. Дякую, колеги. 

Переходимо до наступного пункту порядку денного. Чи робимо 

перерву? Наступне, да?  

 

НІМЧЕНКО В.І. До победного конца.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, наступний пункт в нас: проект Закону 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права 

власності (реєстраційний номер 1056-1) Стефанчук та інші. Відповідальний – 

Фріс. Фріс відсутній. Хто в нас… 

 

НІМЧЕНКО В.І. А йшлось про перерву до завтра?  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, на сьогодні, звичайно.  

Будь ласка, давайте, Микола Олексійович, доповідайте.  

 

СТЕФАНЧУК М.О. Перепрошую, ми мали підкомітет по розгляду 

даного питання. І по результату підготували таблицю, на сьогодні вона вам 

роздана.  

Основною метою даного законопроекту є приведення діючого 

законодавства до ситуація унеможливлення рейдерського захоплення і 

збереження, і захисту права власності.  

Прошу вас подивитись. Ви бачите, ось тут є усі правки, які 

пропонувались саме різними народними депутатами, вони всі оброблені. 

Якщо у когось є пропозиції, ми можемо їх обговорювати. В мене пропозиція 

є прийняти за основу та запропонувати його прийняти з врахуванням 

обговорених правок.  

 

_______________. Підтримуємо. Просимо… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто ще? Будь ласка.  

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. Народний депутат Волинець Михайло Якович. Я 

пропоную до пункту 9 частини першої статті 15 внести такі слова в кінці 

тексту: "професійних спілок, їх об'єднань, організацій профспілок, 

передбачених статутами профспілок, і їх об'єднань".  

Що мається на увазі? Профспілкові організації, які тільки 

створюються, не маючи ні копійки членських внесків, вони мають заплатити 

за реєстрацію. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Цю правку  не подали в письмовому… 

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. Да, я надав правку.  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Надавали? 

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я.  Михайло Волинець, да. 

 

_______________. Який  номер  правки?  

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я.  9-а. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  9-а - Соболєва. 

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. А подивіться по  прізвищу, я не маю таблиці. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Просто я взагалі не пам'ятаю, щоб  про це йшлося в 

письмових пропозиціях, про такий  текст. Ви  подавали  до 1056? 

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я.  Подавав. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Перевірте, будь ласка,  по таблиці. 

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П. Там може  бути кілька авторів просто. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте подивимося. Будь ласка, уважно подивіться.  

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я.  Я  ще раз повторюю: пункт 9 частини першої, стаття 

15. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Правка в таблиці, скажіть, будь ласка, яка? Номер 

правки. У нас там більше двохсот правок.  Скажіть, будь ласка, яка правка?  

 



ВОЛИНЕЦЬ М.Я. А я не маю цієї таблиці.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій Анатолійович, а, будь ласка,  дайте, ви 

поруч… Покажіть, будь ласка, народному депутату. 

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я.  Це до  1056-1.     

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, там більше  двохсот правок і пропозицій.  

 

_______________. Яка у вас правка була? 

 

СТЕФАНЧУК М.О. До якого  нормативно-правового  акту ви хочете 

внести правку?  

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. До Закону "Про статус народного депутата України", 

стаття 89 Регламенту.  

 

_______________. Ні-ні до якого закону… 

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. "Про внесення змін до деяких  законодавчих актів 

України щодо захисту права власності". 1056-1. 

 

СТЕФАНЧУК М.О. Там є цілий  ряд законів, там є зміни  до Кодексу 

про  адмінправопорушення, до Цивільного кодексу, до якого?   

 

_______________. … про  державну реєстрацію  юридичних осіб, 

фізичних осіб, підприємств та громадських формувань... Це не про це.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, з підкомітету згадайте взагалі, чи є  така 

правка внесена письмово? Подивіться в таблиці взагалі, чи вона є? Я просто 



не пригадую. 

 

_______________. Скажіть, а коли підкомітет засідав? 

 

СТЕФАНЧУК М.О. Сьогодні об 11 ранку . 

 

_______________. Об 11-ій? 

 

СТЕФАНЧУК М.О. Так.  

 

_______________. А як  дізнатися наступний раз, коли будете засідати? 

Я також  хотів брати участь.  

 

СТЕФАНЧУК М.О. А ми повідомляємо всіх членів підкомітету. Якщо  

буде бажання, обов'язково наступний раз  і вас теж повідомимо. 

 

_______________. Є  пропозиція всіх членів підкомітету повідомляти 

секретаріат, а  секретаріат повідомляти всіх, бо члени комітету мають право 

брати участь у засіданні будь-якого підкомітету. Дякую. 

 

СТЕФАНЧУК М.О. Слушно. Приймається.  

 

_______________. А, дивіться, номер, правка 169-а є Волинець, 169-а.  

Усі інші ми підтвердили, зараз... Просто Волинець окремо… 

 

_______________. Гаразд. Дякую. 

 

_______________. Правильно, 169-а? 

 

_______________. Так. Пункт 9 частини першої статті …. 



 

СТЕФАНЧУК М.О. Є. Правка, народний депутат Волинець, 169-а. Це 

237 позиція, якщо дивитись, 237 позиція, сторінка 76. Так, пункт 9 частини 

першої статті 15 – вимоги до оформлення документів, що подаються для 

державної реєстрації викласти в редакції: "Установчий документ юридичної 

особи, крім державного органу, органу місцевого самоврядування, 

юридичної особи, яка створена та діє на підставі модельного статуту, 

викладається в письмовій формі, прошивається, пронумеровується, 

підписується засновниками, учасниками, уповноваженими ними. 

Справжність підписів на установчому документі юридичної особи, 

виконаному в письмовій формі, крім юридичної особи, створеної на підставі 

розпорядчого акту державного органу, органу місцевого самоврядування, 

нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом".  

І далі. "Дія абзацу першого цього пункту в частині нотаріального 

засвідчення справжності підпису не поширюється на державну реєстрацію, 

створення юридичної особи, крім створення в результаті виділення, злиття, 

перетворення, поділу, на державну реєстрацію, що проводиться на підставі 

установчого документу юридичної особи, створеного на порталі електронних 

сервісів та підписаного з використанням кваліфікованого електронного 

підпису, а також на державну реєстрацію громадського об'єднання, 

благодійної та релігійної організації, професійних спілок, їх об'єднань, 

організацій профспілок, передбачених статутами профспілок та їх об'єднань." 

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. Дозвольте? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь ласка. 

 

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. Справа в тому, що 2-3 людини, які створюють 

профспілкову організацію, не маючи ні копійки членських внесків, не мають 

ніякого майна, не мають інших джерел поступлення коштів ні з культурно-



масової роботи, ні звідки. Вони мають при реєстрації заплатити нотаріусу і 

дальше йти реєструватися. Це на всіх рівнях. Або якщо змінюють юридичну 

адресу, це дуже часто відбувається. І це членські внески із заробітної плати 

працівників, які об'єднуються для того, щоб профспілки представили їх 

інтереси на державному рівні перед органами влади, інших інституцій, які 

мають здійснювати контроль за виконанням Конвенції Міжнародної 

організації праці і так далі. Це громадська організація, яка має виконувати 

свої статутні завдання. І, таким чином, було запропоновано додати в кінці 

пункту 9 частини першої статті 15 такі слова після коми: "професійних 

спілок, їх об'єднань, організацій профспілок, передбачених статутами 

профспілок та їх об'єднань".  

Просто на підкомітет ніхто не запрошував і не було кому професійно 

пояснити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Абсолютно правильно. Звичайно, ви маєте довести 

свою позицію, і мені здається, пропозиція достатньо слушна.  

Євген Миколайович, що можете прокоментувати? Тому що тут, дійсно, 

мені здається, достатньо розумна правка.  

 

_______________. Доброго вечора ще раз. Якщо правка стосується 

лише того, щоб доповнити відповідний пункт 9 згадкою про професійні 

спілки, їх об'єднання, організації профспілок, і таким чином вивести їх з 

правила про обов'язковість нотаріального засвідчення справжності підпису, в 

цьому ідея, так, ну, то Мін'юст підтримає, в принципі, цю правку. А просто 

небезпека в тому, що ви просите весь пункт 9 викласти у своїй редакції, і я 

бачу, що... 

 

_______________. Частково. 

 

_______________. Да, тобто ми хіба що врахувати частково редакційно, 



тому що, здається, я отут зараз так дивлюся, редакція нова не враховує ту 

ідею, яку закладали ті, хто робив первісну редакцію законопроекту. 

Отже, ми редакційно попрацюємо, добре.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, що нам зараз треба цю пропозицію внести 

на голосування, що додати той текст, який був запропонований підкомітетом: 

після релігійної організації, "(кома) професійних спілок, їх об'єднань та 

організацій профспілок, передбачених статутами профспілок та їх об'єднань". 

Правильно? Ставимо цю пропозицію на голосування. 

 

_______________. Да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто –за, прошу голосувати. А у нас, дивіться, ще 

один голос з'явився. Чотирнадцять. Скільки у нас зараз знаходиться членів 

комітету, враховуючи наші  міграції? 14.  

14 – за, проти – 0, утрималися – 0. Правка прийнята. 

Будь ласка, Олександр Олександрович.  

 

МЕРЕЖКО О.О. Прошу одразу зазначити, що стосується виключно 

додавання.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  В додавання того, що підкомітет запропонував.  

 

МЕРЕЖКО О.О. Не повністю в редакції, а тільки додати…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да, частково враховано.  

 

_______________. В мене, якщо можна, часткове уточнення. Будь 

ласка, подивіться, сторінка 23 – це правка, кінець правки 64. Тобто 

закінчення цієї фрази: "В установленому законодавством порядку, якщо  



інше не встановлено міжнародними договорами". Я пропоную з  огляду на 

те, що є усталений термін "чинний міжнародний договір України", і він 

використовується і в Законі України "Про міжнародні договори", і в статті 

10-й… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Олександр …… я перепрошую, ще раз. Ми ще не 

встигли. Сторінка 23, да?…  

 

_______________.  Сторінка 23-я, це на самому початку, це кінець… 

правка 64-а. Тобто це кінець… (Шум у залі) Лівий, лівий. Ну, і … Тобто 

замість "міжнародними договорами" я пропоную, краще це було б,  

юридично коректніше з точки зору законодавства нашого: "якщо інше не 

встановлено чинним міжнародним договором України".  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Замінюємо "міжнародними договорами" на "чинним 

міжнародним договором України",  

 

_______________.  "Чинним міжнародним договором", в однині. (Шум 

у залі) Це не правка, це редакційна. Це суто редакційна, але це узгоджується, 

корелюється зі статтею 10 Цивільного кодексу і Законом України "Про право  

міжнародних договорів".  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ми вашій компетенції довіряємо.  

Колеги, ми це маємо голосувати чи просто редакційно вставляємо? Чи 

голосуємо?  

 

_______________.  Редакційно, редакційно.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да? Приймаємо редакційно просто.  

Да, будь ласка, Ігор Васильович... Будь ласка, Сергій Анатолійович. 



 

ВЕЛЬМОЖНИЙ С.А. В мене питання по 41 правці, сторінка 18. Але я 

слово прошу передати, присутній у нас директор  Громадського об'єднання 

"Бізнес-Варта" Ольга Матвіїва. Дуже слушне зауваження з цього приводу. 

Стаття 12.  

 

МАТВІЇВА О. Доброго вечора. Дякую за передане слово.  

Два слова. "Бізнес-Варта" створилася два роки тому саме для протидії 

рейдерству, і  сьогодні ввечері уже вам, можливо, членам комітету, можливо, 

буде важко деякі правки проаналізувати у зв'язку з тим, що тут має бути 

досить ґрунтовна і практика, щоб зрозуміти, в чому криються нюанси і в 

чому криється злочин.  

Я прошу, я звертаюся зараз до членів комітету, до статті 12 додати 

такий  пункт, який на сьогодні не існує. Я зараз зацитую, якщо можна, прошу 

під протокол. Цей пункт стосується того, що сьогодні реєстратор, який має 

доступ до державного реєстру і здійснює реєстраційні дії, тобто реєструє 

право власності, має можливість чинити злочин, в тому числі через те, що він 

може здійснювати свої дії з будь-якого місця і правоохоронцям на сьогодні 

дуже важко встановити і зафіксувати цей факт злочину.  

Я прошу цю статтю додати таким пунктом: "Адміністратор державного 

реєстру прав забезпечує контроль доступу до державного реєстру прав… 

повноваження конкретного реєстратора шляхом обмеження використання 

захищеного ключа державного реєстратора з території інших 

адміністративно-територіальних одиниць".  

Перед тим, як їхати на комітет, я мала розмову з керівником обласного 

відділку МВС, разом з яким ми близько 2 місяців тому викрили групу осіб, 

які здійснювали незаконні реєстраційні дії, даних осіб було затримано. І саме 

через те, що не було прив'язки до  ІР-адреси, такі слідчі дії було дуже важко 

здійснити. Керівник МВС Київської області пан Андрій Нєбитов сьогодні 

просив передати його слова на засіданні комітету з проханням додати цю 



правку, тому що слідчі дії будуть значно якісніше проводитися, коли це буде 

закріплено на рівні законодавства.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

А якщо ви зараз перейдете до Сергія Анатолійовича і відкриєте 

таблицю разом з ним? Я знайшла цю статтю 12, подивіться, будь ласка,  

колеги, сторінка 19, правка 43, Фріса. Там якраз і викладено. У вас є таблиця 

ця?  

 

МАТВІЇВА О. У нас є, ми її годину тому отримали і швидко 

переглядаємо. Можливо, не додивились. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Відкрийте, можливо, це якраз ваша пропозиція і 

врахована, тому що ця правка підкомітету врахована. 

 

МАТВІЇВА О.  Правка 43? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, "підпункт 6 пункту 4 розділ І викласти в такій 

редакції…" 

 

МАТВІЇВА О. Ви маєте на увазі пункт, пункт 5.8, так? "Доступ... " Це 

зовсім інше. Це зовсім інше. Це... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А ми ж можемо тільки в тих правках, які були подані 

вчасно. Подивіться, будь ласка,  які правки були подані і або відхилені, або 

не враховані, але вони підходять під те, що ви говорите. Ми ж зараз не 

можемо інше щось придумати, крім того, що подано, були письмово 

пропозиції подані. 

Будь ласка,  Микола Олексійович. А от сядьте, до Сергія 

Анатолійовича підсядьте, будь ласка. Я думаю, що, може, ви відразу ж 



попрацюєте. 

 

МАТВІЇВА О. У нас, у нас видно, я бачу, у мене є зараз ця таблиця. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, продивіться, може, щось відхилено. І тоді ми до 

неї повернемося. 

Микола Олексійович. 

 

СТЕФАНЧУК М.О. У мене пропозиція. Враховуючи те, що по 41 

правці ми бачимо, що 43-я була врахована, Фріса, і зазначено, що "в порядку,  

визначеному  Кабінетом Міністрів, у порядку ведення Державного  реєстру 

прав", ми можемо  запропонувати Кабінету Міністрів визначити це на рівні  

постанови Кабінету Міністрів,  закріпити це в порядку. Воно, по-перше, не 

буде  суперечити чинному законодавству. По-друге, це буде вдосконалювати 

той  порядок, який  є, визначати,  забезпечувати інтереси кожного 

реєстратора, порядного реєстратора, і забезпечувати  інтереси, право 

володільців. І, таким чином, ми собі зможемо ефективно  коригувати ці 

процеси. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Миколо Олексійовичу, я  якраз   про це і говорила, 

що запроваджується порядок  ведення Державного реєстру права. От я чому і 

питала  пані, чи це підходить. Ви подивіться ще раз, 43 правка. 

 

СТЕФАНЧУК М.О. Розумієте, запроваджувати  традицію що це має 

бути за IP-адресою в законодавстві, ну, мені здається, це буде  не зовсім      

коректно. А  визначити це  в порядку  і  визначити це в інструкції, це буде 

абсолютно  нормально, і  це буде  той рівень правого регулювання, про  який  

ми говоримо.   

Більше того, ми зможемо  зафіксувати це і в округах відповідних, і в 

відповідних  доступах, і у відповідних електронних… 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це коректно.  

 

СТЕФАНЧУК М.О. І тим  паче, що  у  нас є:  забезпечити Кабінету 

Міністрів  у двохмісячний термін привести чинне законодавство, зокрема, 

постанови  Кабінету Міністрів  та відповідні нормативні акти  міністерств, до 

цього законопроекту, коли  він  стане законом.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мені здається, що це коректна пропозиція. От 

подивіться, просто правок, Сергій Анатолійович, інших немає. Тому що буде 

дійсно при Кабміні порядок ведення, і це є закон, є підзаконний  

нормативний акт, це логічно.   

 

МАТВІЇВА О. Правильно було озвучено, що може бути некоректно, 

дійсно, на  рівні закону прописувати, суто, що  прив'язка до IP-адреси. Ну, 

більш грамотною мовою, я зараз своїми словами. Але якщо ви уважно 

слухали, то  я  у своїй цитаті  не  говорила про те, що має бути прив'язка. 

Звичайно, закріплення   цієї цитати на рівні законодавства само собою 

відразу спровокувало би  прописання  певних підзаконних актів, про які ви 

щойно говорили. Але  певні пункти мають  бути  спочатку закріплені на рівні  

законодавства. Тобто прив'язка  до певної адміністративно-територіальної 

одиниці, і лише тоді  виникає питання, а яким чином нам визначити, що 

дійсно ця людина прив'язана до адміністративно-територіальної одиниці? І 

тоді уже назрівають зміни в підзаконні акти або прописання підзаконних 

актів, де буде уже зазначено прив'язку до ІР-адреси. Якщо можливо все ж 

таки внести цей пункт, я прошу поради у народних депутатів членів комітету, 

зробити це можливим, тому що та біда, яку сьогодні несуть певні недописи, 

десь лишня якась кома або не там поставлена рівняється сьогодні людському 

життю. Хто слідкує на нашою діяльністю, ну, повірте, це так і є.  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, будь ласка. 

 

ГОРОВЕЦЬ Є.М. Міністерство юстиції, Горовець Євгеній, перший 

заступник міністра. З повагою ставлячись до висловленої пропозиції, хочу 

зауважити, що, ну, там є, по-перше, редакційні певні, скажімо так, 

зауваження. Тобто якщо ви пам'ятаєте, бо я пам'ятаю першу частину вашої 

цитати, вона занадто довга, щоб її всю пам'ятати, ви почали з того, що там 

контроль забезпечується в межах виключно однієї адміністративно-

територіальної одиниці. Виглядає так, що от контроль обмежується 

адміністративно-територіальною одиницею, вже трошки акценти відчуваєте, 

да, трошки зміщуються. Очевидно, контроль має бути на всій території 

України, а що саме контролюється, це треба викласти.  

Тобто над цим треба попрацювати. От зараз ми сходу щось внесемо, в 

нас і так складний законопроект, ми щось ще, зробимо тільки гірше. Ми не 

відмовляємося від цієї ідеї, ми її справді плануємо прописати в порядку 

доступу держреєстратора до реєстру і так чи інакше в нас є інші технічні 

заходи, ви по суті про технічний захід говорите? 

 

МАТВІЇВА О.Так. 

 

ГОРОВЕЦЬ Є.М. Ми його плануємо врахувати. Якщо цього буде 

замало або буде невпевненість, або треба глобально закріпити на рівні 

закону, то ми знову ж таки плануємо ще один законопроект рухати на 

антирейдерську тематику і тоді ми в спокійній більш обстановці з вами 

поговоримо і цю тему, можливо, також закріпимо. 

Дякую.  

 

МАТВІЇВА О. Так. Дякую вам. 

Ну, і останнє від мене. І далі я передам слово фахівцям. Це щодо 

пунктів, які стосуються нотаріально посвідчених договорів купівлі-продажу 



та відчуження частки. Тут є певні правки під номером 172, 173, які, в 

принципі, несуть загрозу, якщо вони будуть розглянуті і підтримані 

комітетом. І, окрім того, вони прямо суперечать Указу Президента України 

№542/2019  "Про заходи щодо протидії рейдерству", де чітко зазначено, що 

мають бути обов'язково нотаріально посвідчені договори. Я зараз прошу… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зверніть, будь ласка, увагу, тому що 172 відхилена, а 

173 враховано. От конкретно, що ви маєте на увазі? 

 

МАТВІЇВА О. Я зараз прошу взяти слово, якщо дозволите, 

представникам Нотаріальної палати, з якими разом ми працювали над 

доповненнями. Будь ласка, віце-президент Нотаріальної палати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.  

 

КИРИЛЮК О. І. Доброго дня всім. Дякую за надане слово. 

Я хочу сказати, шановні народні депутати, дуже уважно звернути увагу 

на ті правки, що стосуються зміни серед переліку документів, які надаються 

для державної реєстрації з договору, який підлягає обов'язковому 

нотаріальному посвідченню, на акт прийому-передачі.  

Саме у таблицях, які ви отримали, скрізь було змінено і те, що пройшло 

перше читання з урахуванням вказаного указу Президента, було виключено. І 

наразі єдиним документом, який має подаватися, ну, одним з документів, 

який має надаватися для державної реєстрації введено акт прийому-передачі. 

Я хочу звернути вашу увагу, що включення даного документу ніяким 

чином не змінить нинішньої ситуації з рейдерством, а навпаки ще більше 

буде його провокувати. Це зовсім інші нотаріальні дії: засвідчення 

справжності підписом на акті не вимагає і не дозволяє нотаріусу перевірити, 

провести необхідні перевірки для того, щоб убезпечити учасників цього 

правочину від рейдерства, а при посвідченні договору, по-перше, в …. 



нотаріуса залишаються всі документи, які стали підставою для відчуження 

корпоративних прав, по-друге, проводяться перевірки, перевіряється 

наявність обтяжень рухомого майна, перевіряється наявність згоди 

подружжя, також чи не порушено права співвласників на корпоративні права.  

Усі ці механізми працюють виключно при обов'язковому 

нотаріальному посвідченні договору. Якщо цей механізм ми прибираємо, як 

це зараз виключено в проектах, що вам роздані, то абсолютно немає ніякого 

сенсу, ми повертаємось до того, з чим боролися  3 роки і проти чого 

виходили на мітинг під стіни Кабміну ми, і в тому числі потерпілі люди від 

рейдерства.  

Прошу вас дуже уважно до цього дивитися і дослухатися до нас. Ми 

виклали письмово свою позицію з цього приводу. В розробці цієї позиції 

приймали участь всі нотаріуси України, Нотаріальна палата. І тут викладено 

всі відповіді на питання, і в тому числі на ті, що викладали позицію проти 

нотаріального посвідчення. Це буде жахлива рейдерська шпарина, яку не 

можна залишати. Дуже будемо вдячні, якщо ви це врахуєте.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ми вас почули.  

Колеги, подивіться, будь ласка, це правка 173 народного депутата 

Іванчука про акт приймання/передачі, 174-а народного депутата Жупанина, 

так само про акт приймання/передачі. Вони враховані. Народного депутата 

Макарова 175-а - так само врахована, і народного депутата Шуляк 176-а.  

Тобто така правка, я так розумію, виходила не від одного народного 

депутата, а від різних народних депутатів. І ці правки були враховані. Тому… 

Підкомітетом. Тому прошу висловитися і підкомітет, і народних депутатів, 

які тут присутні, чиї правки були враховані. Будь ласка, колеги.  

 

СТЕФАНЧУК М.О. Якщо дозволите, почну з простого, тому що ми 

виходили з позиції максимального захисту прав і інтересів тих, чиї права 

відчужуються, і тих, чиї права набуваються. Тому ми обговорювали 



найбільш ефективний і найбільш, скажімо так, економний спосіб для 

укладення таких правочинів і прийшли до висновку, що акт 

приймання/передачі – це буде найбільш оптимальна форма.  

Якщо дозволите, передам слово для того, щоб продовжити 

представнику Міністерства юстиції пану Євгену Горовцю.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Потім Олег Анатолійович, так? Дякую. Це повага.  

 

МАКАРОВ О.А. Ця правка, на яку зараз звертаєте увагу, вона йде 

наскрізним чином через весь закон. Тому зміни тільки цього одного пункту, 

вона розбалансує весь закон.  Весь закон - мається на увазі в  тій частині, де 

правки  прийняті. Тобто мова, саме головне, йде  про те, чи ми  зараз 

засвідчуємо договір купівлі/продажу, чи ми договір/купівлі продажу 

залишаємо в частині приватних відносин, а  передаємо на реєстрацію тільки 

акт приймання/  передачі.  

Ну, я тут можу багато говорити, оскільки з цього  приводу тут є листи і  

Асоціації правників, і  інвестиційних організацій,  громадських  організацій, 

які покликані на  захист інвестицій. Мова про що йде?  Сам факт засвідчення 

договору,  він  не  перешкоджає рейдерству і не запобігає  рейдерству,  

ніяким  чином не впливає, а тільки створює труднощі  і складності для осіб, 

які купують частку чи продають частку. Тобто ми говоримо про те, що  зараз 

причиною рейдерства є не підробка підписів під договір купівлі/продажу, а  

кримінальні дії нотаріусів, реєстраторів  з чим треба обов'язково боротися.   

Якщо ми вводимо взагалі  ідею повернення до  реєстрації  договорів 

купівлі/продажу, а вони існували, до речі, недовго,  і зараз не вимагається  

посвідчення договорів купівлі/продажу, акту достатньо, то на нотаріуса ми  

перекладаємо обов'язок пересвідчитись, що  саме  та особа, яка  підписує акт 

прийому/передачі, вона є учасником цієї угоди і саме вона підписує акт  

прийому/ передачі.  Якщо ми повертаємо зараз  обов'язок сторін укладати  

договір купівлі/продажу, то я назву  тільки основні проблеми, які виникають.  



Перше. Договір купівлі/продажу може бути  укладений  за іноземним    

правом, він може складатися з  чотирьохсот сторінок,  у практиці я вам кажу, 

що це абсолютно  реальні історії. І нотаріус, який  знаходиться не в  Києві, я 

можу назвати будь-який населений  пункт… не буду, точніше,  називати 

будь-який населений  пункт, щоб  не привертати увагу, але нотаріус повинен 

в такому  випадку засвідчувати угоду, не тільки справжність підписів, він 

повинен взяти на  себе вивчення цієї угоди, і  посвідчуючу  угоду, 

підтвердити справжність цієї угоди і справжність цих положень, 

відповідність всіх умов цієї угоди вимогам законодавства.  

Ми зараз включаємось в… занурюємось в приватну сторону цієї угоди, 

де укладаються, де сторони укладають… вільні в виборі умов договору і 

тільки суд може давати висновок чи цей договір відповідає закону чи ні, не 

нотаріус. Нотаріус стає третьою стороною фактично цієї угоди і сторони 

повинні ще й з нотаріусом погодити чи таку угоду укладати, чи таку, яку 

нотаріус засвідчить.  

Я хочу нагадати, що той період, коли діяла ця норма, до якої зараз 

пропонується повернути, але чогось ви тільки 74-у згадуєте правку, а там всі 

правки, десь там порядку 20 правок наскрізь вони йдуть, де виключається 

необхідність засвідчувати ці угоди. То раніше для того, щоб укласти угоди і 

для того, щоб нотаріус не був третьою стороною, то ми бачили угоди, в яких, 

там, на 200 сторінок по англійському праву, в яких написано "з метою 

проведення реєстрації в органах України сторони укладають угоду, яка не 

породжує для сторін ніяких прав і призначення якої лише реєстрація і на них 

сторони не можуть посилатися в англійських судах, інших, при вирішенні 

спорів щодо своєї юрисдикції". 

Тобто ми зараз породжуємо фіктивні угоди. Ми виводимо з української 

юрисдикції в іноземну юрисдикцію всі спори. І в той період як запобіжник 

такому втручанню в приватну частину угод практикувалося створення в 

закордонній юрисдикції підприємства, де учасники мали частки, це 

підприємство на 100 відсотків володіло підприємством в Україні і всі угоди 



взагалі проводилися там десь на Кіпрі чи в Сполучених Штатах Америки, чи 

в Великобританії, а в Україні тільки до Антимонопольного комітету в тому 

випадку, коли це вимагалося, подавалася інформація про зміну власника. 

Якщо не вимагалося, то в Україні ніхто і не міг знати про внесення таких 

змін. 

Тому оця сама правка, вона не може бути змінена, якщо всі інші, там 

подивіться, і вище, і нижче, залишаються. Ідея полягає в тому, що ми 

виступаємо, ну, принаймні моя правка, там ще деякі депутати так само 

подавали з цього приводу, полягає в тому, що ми не втручаємося в приватний 

обіг часток. Ми не зашкоджуємо сторонам на свій вибір вибирати форму 

договору, право застосоване, умови щодо передачі. Кінець-кінцем, ми не 

зобов'язані вказувати там ціни і все інше, вартість цієї частки, ми подаємо 

тільки акт приймання/передачі і саме нотаріус повинен підтвердити, що саме 

ця особа прийшла в доброму гуморі, здорова, не під тиском підписала цей 

договір, і саме вона передає на реєстрацію, на реєстрацію акт. 

Тому, ну, я сказав по всіх інших правках, які ви можете говорити, але 

ідея полягає в тому, що повернення до того періоду, коли нотаріус був 

третьою особою в угодах, зараз недопустимо, і ми заперечуємо просто проти 

цього. 

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Євген Миколайович, будь ласка. 

 

ГОРОВЕЦЬ Є.М. Горовець Євгеній, Мін'юст. Дякую. 

Отже, це справді, напевно, найбільш проблемне питання 

законопроекту. ПозиціЯ Мін'юсту спочатку була в тому, що ми також 

підтримували запровадження нотаріального посвідчення договору, тому що, 

ну, як кажуть, хотіли вдарити з усіх видів зброї по всім можливим цілям. 

Справді, нотаріально посвідчений договір, на нашу думку, закрив би 

практично всі питання, але юридична спільнота обурилася, тому що ми 



зовсім забули, або не зовсім забули, але трошки втратили з поля зору дуже 

важливих стейкхолдерів. Це ситуації ускладнені іноземним елементом.  

Те, про що пан Олег щойно говорив, тобто нотаріальне посвідчення 

договору, дуже класно працює, коли йдеться про одномоментну угоду. Тобто 

сьогодні ми зібралися, прийшли до нотаріуса, вдарили по руках, обмінялися 

грошима, підписали папірці - і розійшлися.  

В угодах, ускладнених іноземним елементом, часто договір 

купівлі/продажу – це лише перший крок. Після цього ідуть різні погодження 

в різних юрисдикціях з пов'язаними компаніями, приймають рішення про 

погодження угоди внутрішні органи в різних юрисдикціях, потім іде 

звернення до Антимонопольного комітету, який може півроку розглядати, 

дозволить він відповідну операції чи ні, потім можуть бути складні 

розрахунки з використанням там векселів, чого тільки завгодно. І все це 

фіналізується актом приймання передачі частки, так, тобто такий техніко-

юридичний документ, який все це по суті абсорбує в собі і каже, що там 

могло бути десь рік різної роботи в 10 юрисдикціях, але воно все 

завершилось успішно. І ось, будь ласка, на підставі цього документу 

перереєструйте. Справді, як би ми цим людям сказали, що все, закінчилась 

ваша можливість на Кіпрі підписати договір і потім далі ось за цим 

алгоритмом рухатися, то їхні б інтереси були порушені, а врешті-решт 

порушені були б і інтереси України як юрисдикції, яка заявляє, що вона 

працює на іноземних інвесторів і прагне їх залучати.  

Відповідно ми наразі ми також підтримуємо гібридний компромісний 

варіант, коли ми залишаємо модель, яка передбачає, що для реєстратора 

підставою для реєстрації є не договір, а акт приймання передачі частки. 

Одночасно антирейдерський ефект основний тут полягає в тому, що ми 

установлюємо правило, що тепер нотаріус забезпечує викладення цього акту 

на спецбланках, що повинно дозволити трохи зменшити напругу з точки зору 

підробки. Наша позиція як міністерства, знову ж таки, я не знаю, коли мені 

дадуть можливість, що ми повинні зараз ще проголосувати як правку з 



голосу, щоб закріпити за цим актом так званий принцип єдиного циклу. Тому 

що, оскільки ми відмовляємося від договору, який нотаріально 

посвідчується, залишається у нас лише акт, то ми повинні думати про ті, на 

жаль, непоодинокі випадки, коли акт приймання передачі частки 

посвідчується у, скажімо так, добропорядного нотаріуса, а потім з цим актом 

ідуть до державного реєстратора "чорного", який проводить відповідну дію. 

Впровадження принципу єдиного циклу, коли нотаріус, який посвідчив 

підписи на цьому акті, одночасно проводить і реєстраційну дію, зменшив би 

кількість проблем у цій сфері.  

Це, якщо коротко, про ситуацію з нотаріальним посвідченням 

договору. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто, ми правильно зрозуміли, Євгене 

Миколайовичу, що ви зараз говорите, що оці враховані правки Іванчука, 

Жупанина, Макарова, Шуляк не призведуть до рейдерських захоплень і 

навпаки, вони дозволять Міністерству юстиції боротися з рейдерством? Ми, 

депутати, правильно вас зрозуміли? Тому що Нотаріальна палата наполягає 

на зовсім іншій, протилежній позиції. 

 

ГОРОВЕЦЬ Є.М. Зауважу, я забув ще один великий блок аргументів 

озвучити. Ми наразі як люди раціональні, які керуються, наш девіз: перш за 

все здоровий глузд і аргументи, ми… Наприклад, та ж сама Ольга Оніщук, 

заступник міністра, лише починає активно працювати в тій самій 

антирейдерській комісії. Ми зараз вивчаємо той спадок, який залишився.  

Ми наразі не готові юридичній спільноті і публіці пред'явити чіткі 

докази того, що саме відсутність правила про нотаріальне посвідчення 

договору є ключовою причиною рейдерських атак. Більше того, за нашою 

картиною, яку ми зараз бачимо, більшість все-таки наразі рейдерських 

випадків – це діяльність так званих акредитованих суб'єктів, які часто просто 



закривали очі на все. Тобто, ну, було б правило про нотаріальне посвідчення, 

вони б і на нього закривали очі і робили свої дії, тобто цілком чорна робота. 

Відповідно ми входимо в, скажімо так, ситуацію тонких налаштувань і 

тонких аргументів. Коли нам кажуть, що ви однозначно порушите інтереси 

іноземних інвесторів, то ми як публічна влада повинні видати талмуд, який 

показує на конкретних кейсах, що без цього побороти рейдерство 

неможливо. Оскільки у нас цього ще немає, ми не беремо на себе таку 

сміливість. 

Можливо, через місяць-два нашої роботи і з урахуванням прийнятого 

цього законопроекту, якщо ми бачимо, що практика не змінилась і 

трапляється досить високий відсоток випадків, коли з урахуванням того, що 

немає нотаріального посвідчення договору, трапляються ці випадки 

рейдерства, ми, можливо, повернемось до цієї теми і реалізуємо це, якщо 

інакше не буде можна, продумавши знову ж таки якийсь механізм, який 

максимально можливо враховує інтереси іноземних інвесторів. 

Тобто з урахуванням того, що ми практично на порозі того, що цей 

законопроект буде ухвалений, ми не бачимо сенсу поспішати аж настільки 

сильно, щоб уже одразу зараз вводити нотаріальне посвідчення договору, 

тому що ми розглядаємо його як крайній захід, коли вже, очевидно, з усіх 

боків підтверджено належними доказами, і життя підтверджує, що без цього 

побороти рейдерство ніяк.  

Той пакет заходів, який ми впроваджуємо цим законопроектом, уже є 

достатньо вагомим, і треба подивитись, наскільки він вплине. Він однозначно 

вплине, ми подивимось, наскільки.  Паралельно ми будемо працювати над 

іншими правками, вони більш такі, тонкі, технічні. Тобто ми ж повинні 

розуміти, що в будь-якій країні, і в нашій в тому числі, ми ніколи не 

побудуємо абсолютно ідеальну систему, яка демонструє нульовий рівень 

порушень. Ну, наприклад, зараз ніхто ж не каже про систему реєстрації прав 

на нерухомість, про якісь випадки. Там лише нотаріальне посвідчення. Але 

знову ж таки і там трапляються випадки: є чорні нотаріуси, посвідчують 



факти, які насправді не мали місця. Тобто все одно проблема є, і ви не 

дінетесь від цієї проблеми, інакше, ніж через необхідність ловити таких 

людей і саджати їх у в'язницю. Завжди, де є людина, теоретично можлива 

помилка або навіть навмисний злочин.  

Тому наше завдання - максимально мінімізувати кількість цих 

випадків, пам'ятаючи при цьому, що коли ми закручуємо певні гайки, то вони 

закручуються не тільки для, умовно кажучи, поганих людей, а і для хороших 

людей, які генерують економічний продукт в цій країні.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Тобто, я вважаю, що… Ви хотіли щось… Тільки коротко, якщо можна.  

 

_______________. Я хотіла одне вам нагадати, усім, і депутатам, і 

поважному першому заступнику міністра, що відповідно до позиції 

Верховного Суду акт не є взагалі правочином і не підлягає взагалі 

оскарженню. Тобто ви одночасно і позбавляєте осіб навіть захистити свої 

права, і відстоювати свою позицію. Але в якості компромісного варіанту, як 

варіант, прошу розглянути таку можливість - хоча б для фізичних осіб 

залишити нотаріальне посвідчення договорів. Якщо ви так піклуєтесь про 

іноземних юридичних осіб, то хоча б громадяни України щоб були захищені.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Павло Васильович. А потім - Олег Анатолійович.  

 

_______________. Наразі, якщо… Всі знають, що скоро відкриється 

ринок землі, і тут, ну, просто буде вся  країна від рейдерства…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   А я правильно розумію, Євген Миколайович, що 

Ольга Онищук, вона була так само у нас у владних органах  Нотаріальної  

палати, чи я помиляюсь?  

 



ГОРОВЕЦЬ Є.М. Так-так, вона була в  керівництві.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  В керівництві Нотаріальної палати. Тобто я так 

розумію, що все одно це виходить з Нотаріальної палати, в тому числі, такий 

законопроект, чи ні?  

 

ГОРОВЕЦЬ Є.М. Ну, як бачите, наші позиції трішки розходяться. Але 

це нормально. Завжди кожна корпоративна спільнота має свої інтереси. Ми 

як Міністерство юстиції, як представник держави, намагаємося балансувати 

різні інтереси, протилежні.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ми як державницький орган маємо стояти дійсно на 

захисті людей і проводити політику антирейдерську, правильно як зазначила 

….. Тобто от нам треба розуміти, що саме ця політика спрямована  на 

антирейдерство.  

 

ГОРОВЕЦЬ Є.М. Так, ця політика спрямована на антирейдерство. Але 

правило про нотаріальне посвідчення договору – це, на нашу думку, крайній 

захід, який має запроваджуватися, коли всі головні стейкхолдери відповідної  

ситуації визнають, що без цього інакше ніяк,  

Плюс там є питання інфраструктури, тому що, як ви знаєте, в нас 

наразі, ну, не так багато нотаріусів, як би хотілось, працюють з 

держреєстром, в сенсі є одночасно державними реєстраторами. Тому тут є 

певні нюанси. Але, знову ж таки, ми з ними будемо працювати. Повторюсь, 

що ми категорично не відмовляємося від цієї ідеї, можливо, вона підтвердить 

свою життєву ефективність. Тоді ми проведемо ще один раунд  дискусії з 

новим законопроектом.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Добре, дякую.  

Будь ласка, Павло Васильович. 



 

ПАВЛІШ П.В. Дякую.  

Хочу також зазначити, що в будь-якому разі акт, він є невід'ємною 

частиною договору самого правочину, і тому говорити, що таким чином 

якимось позбавляється можливість або надається додаткова можливість щодо 

якихось  рейдерських схем, то я б зазначив, що це не зовсім так. Тому що 

якщо акт є теж частиною договору і актом фіксується вже факт вчинення 

правочину, і цей акт є нотаріальний і виготовлений також на бланку 

нотаріальному, то він так само, як і договір, захищає права сторін, які 

укладаються.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Павло Васильович. 

Олег Анатолійович, будь ласка. 

 

МАКАРОВ О.А.   Я хотів би додати те, що мав сказати в першу чергу. 

В першу чергу я хотів би висловити свою повагу нотаріальній палаті, яка 

дуже багато робить для того, щоб саме рейдерство не відбувалося, і 

процедури, які відбуваються в нотаріаті, вони повністю відповідали 

європейським практикам і запобігали виникненню рейдерства. Так само як і 

організація "Бізнес-Варта", яка протягом, мені здається, останніх 3 років 

зробила дуже багато для того, щоб не відбулися на практиці ті рейдерські 

захоплення, які вже були оформлені через кримінальні дії частиною осіб. І 

саме їх пропозиції, я переконаний, абсолютно щирі і це їх бачення 

направлене саме на те, щоб запобігти і унеможливити взагалі перехід частки 

у будь-який спосіб, інакше як досить важке, рутинне укладання і перевірку 

всього.  

Але, шановні колеги, з великою повагою хочу сказати, що практика 

корпоративна говорить… практика оформлення інвестицій, практика 

супроводження інвестицій говорить про те, що це абсолютно ускладнить 

оборот часток, незважаючи на те це іноземна юридична особа, українська 



іноземна особа, чи це фізична особа. Фізичні особи також є люди досить 

заможні і тут також досить великі кошти обертаються при абсолютно 

легальних угодах. І введення нотаріуса в цю історію воно, ну, дійсно, виведе 

оборот просто з України або унеможливить взагалі укладення цих угод. Я 

вже зараз не кажу про те, що там бувають угоди під умовою, угоди там, в 

яких там ціна формується в залежності від того, що буде після перевірки 

……… і таке інше. Тому зараз це поки що неприйнятна норма, при всій 

повазі і вірі в щирість ваших пропозицій.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олегу Анатолійовичу. 

Будь ласка, колеги, давайте подивимось ще на певні правки. Про те, що 

зараз говорив Євген Миколайович щодо правки з голосу, я нагадую всім про 

те, що у нас є пропозиції, подані письмово, тому подивіться. Тільки що ми 

проходили законопроект 1026. Там редакційні правки. Нам Андрій 

Євгенович редакційно вказував, що треба змінити, поправити. Тому якщо 

(Микола Олексійович як людина від підкомітету представляє законопроект), 

якщо ви бачите редакційні правки, будь ласка, їх озвучуйте.  

 

СТЕФАНЧУК М.О. Там є деякі редакційні правки. Вони носять такий 

невеликий характер, це можуть бути… От зараз я хотів би зазначити, такої 

категорії, де іде питання відчуження частки і там зазначається, що реєстрація 

відчуження частки. Тобто це чисто реєстраційні моменти, які можуть бути… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А, будь ласка, номер пропозиції, щоб ми зрозуміли, 

як ви це бачите. 

 

СТЕФАНЧУК М.О. Ну, ось, наприклад, посвідчення договорів, 

предметом яких є відчуження частки у статутному капіталі. Тобто предметом 

є процес відчуження. Просто редакційно позначити, що предметом яких є 



частка у статутному складеному капіталі. Отакі моменти, вони є… 

 

_______________. (Не чути) 

 

СТЕФАНЧУК М.О. Ось у нас вона, якщо я не помиляюся, номер… це 

не під номером, а під позицією 14. Позиція 14. Так, позиція 15. "Договір, 

предметом якого є відчуження частки (її частини) у статутному складеному 

капіталі товариства, укладається у письмовій формі". Тобто договір, 

предметом якого є частка (її частина) у статутному складеному капіталі.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто, чекайте, ми тоді залишаємо цю правку 

Власенка, її враховуємо. 

 

_______________. Враховано правку Іванчука 8-у.  

 

СТЕФАНЧУК М.О. Це враховано. 

 

_______________. Вона охоплює мою правку.  

 

СТЕФАНЧУК М.О. Просто предметом договору може бути частка, але 

не… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Частка. Не відчуження, а частка. 

 

СТЕФАНЧУК М.О. …відчуження частки. Тобто предмет договору 

відчуження частки – це процес, а нас цікавить перехід саме права власності 

на частку. Ці чисто редакційні правки і так само по тексту, там, де предметом 

договору є відчуження частки чи відчуження права власності, чи 

відчуження… 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. На безпосередньо предмет. 

 

СТЕФАНЧУК М.О. Так, так, так. А безпосередньо предмет. Тобто я 

думаю, що це буде просто техніко-юридична правка, яка ніяким чином не 

вплине на…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я так розумію, що тут, в правці 8, і далі по тексту 

там, де процес іде відчуження, змінюється на… 

 

СТЕФАНЧУК М.О. Частку. Тому що предметом є сама частка, а не 

відчуження. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги… 

 

_______________. Я вибачаюся, а по тексту воно як буде? 

 

СТЕФАНЧУК М.О. І далі по тексту… 

 

_______________. Ні, я маю на увазі, в інших статтях цього закону. 

 

СТЕФАНЧУК М.О. В інших статтях цього закону воно іноді  десь… 

з'являтись, так. Просто поправити по тексту, що предметом є частка, а не 

відчуження частки. 

 

НІМЧЕНКО В.І. А відчуження – це що? Що таке відчуження частки 

можна почути? (Не чути) 

  

СТЕФАНЧУК М.О. Будь-яке відчуження. 

 

НІМЧЕНКО В.І. (Не чути) … на сьогоднішній день нотаріальні 



контори працюють аж на раз…… які називаються "відчуження частки", це є 

договір. 

  

СТЕФАНЧУК М.О. Абсолютно з вами згоден, тому договір 

відчуження частки, але договір, предметом якого є частка. 

 

_______________. Або автомобіль, або стіл. Не відчуження автомобіля, 

а автомобіль. Не відчуження стола, а стіл. 

 

СТЕФАНЧУК М.О. Подивіться, ви чітко зрозумійте, що предметом не 

може бути відчуження, договір може бути, договір відчуження майна, але 

предметом договору відчуження майна є майно. Так, предметом договору 

відчуження майна є майно, а не відчуження майна. 

 

НІМЧЕНКО В.І. А відчуження до процедури. 

 

СТЕФАНЧУК М.О. Ну, так, звичайно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це просто редакційна правка.  

 

_______________. Питання. Чи охоплює це, наприклад, оренду чи 

передачу в управління? Якщо ми говоримо: договір, предметом якого є 

частка або її частина. Ну, тобто, на мій погляд, це може охоплювати також 

оренду і передачу в управління… 

 

СТЕФАНЧУК М.О. Тоді ми можемо техніко-юридично поправити: 

договір відчуження майна, предметом якого є частка (її частина)… 

 

_______________. Ну, тобто я питаю щодо мети цієї норми. Якщо вона 

тільки стосується відчуження, то треба, мабуть, іншим чином відредагувати. 



 

СТЕФАНЧУК М.О. Ну, тут я думаю, що це техніко-юридична правка, 

яка може бути виправлена в обговоренні відповідно до тих стандартів 

цивільного права і того Цивільного кодексу, який існує, якщо немає 

заперечень.  

 

_______________. Ні-ні, немає.  

 

НІМЧЕНКО В.І. (Не чути) 

 …завірити цю угоду, хто може заборонити? Хоч одна із сторін бажає 

це зробити… 

 

СТЕФАНЧУК М.О. Ніхто не може заборонити.  

 

НІМЧЕНКО В.І. Так тоді давайте ми і це закріпимо. Ви знаєте, як... 

 

СТЕФАНЧУК М.О.  А це закріплено в Цивільному кодексі.  

 

НІМЧЕНКО В.І. ... про договір суборенди, ви знаєте як, да? Ну, договір 

суборенди. 

 

СТЕФАНЧУК М.О. Василь Іванович, є пряма норма Цивільного 

кодексу, вона передбачає це.  

 

НІМЧЕНКО В.І. Та ми ще скажемо, відносно цих дій, які ведуться, 

причому тут... 

 

СТЕФАНЧУК М.О. Я думаю, що тут немає смислу, норма Цивільного 

кодексу, вона стоїть вище, ніж норма закону. І вона поширюється на всі 

правовідносини.  



 

НІМЧЕНКО В.І. Причому тут вище? Причому тут… То скажіть, будь 

ласка,  чому вказівка - договору суборенди, чи може бути за участю нотаріуса 

посвідчене, а не лише в письмовій формі? Це що, не цивільні відносини? Але 

це передбачив і типовий договір про договір оренди, і суборенди. І 

почитайте, в договорі це є. От про що йде мова. Іде питання про захист 

інтересів громадянина. От громадянин. А  я не вірю, я хочу нотаріально.  

 

СТЕФАНЧУК М.О. Василь Іванович, ми зараз працюємо в межах тих 

правок, які були подані, в тому числі і від вас.. 

 

НІМЧЕНКО В.І. Філософія яка! 

 

СТЕФАНЧУК М.О. Тому давайте ми будемо пропрацьовувати те, що  

подано, без філософії.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, у нас пропозиціє є замінити. Будь ласка,  

сформуйте пропозицію, ставимо її на голосування, колеги.  

 

СТЕФАНЧУК М.О. Замінити в тексті "договір, предметом якого є 

відчуження частки" по всьому тексту на "договір відчуження майна, 

предметом якого є частка". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 16. 

Скільки у нас людей зараз присутні? 18 присутні. 16 – за. Хто – проти? Нуль. 

Утримався? 2. Правка прийнята. Дякую. 

Ще? Є якісь ще правки і якісь пропозиції безпосередньо по таблиці? 

 

СТЕФАНЧУК М.О.  Ну, остання пропозиція - прийняти за основу і в 

цілому, вже в цілому  з врахуванням висловлених пропозицій і обговорених 



правок.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка,  Нотаріальна палата хоче ще виступити? 

 

_______________. Так, дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Люди чекали довго.  

 

_______________. Тут є… Було… По-перше, неузгодженість є. А саме: 

було включено 101 правку, вона була включена в Закон про державну 

реєстрацію юридичних осіб. Це стосується проведення моніторингу з одних і 

тих самих питань не частіше одного разу протягом року. 

Однак, така ж сама дзеркальна правка в Закон про державну реєстрацію 

нерухомого майна, 203-я, вона відхилена. То тут треба просто відповідність. 

Да, навпаки. Привести у відповідність і щоб вона залишилась, не була 

відхилена. Це можете подивитись, 101-а і 203-я. Де 101-а, вона відхилена. А 

де 203-я, вона прийнята. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, це в різних законах. Будь ласка, колеги.  

 

_______________. 203-я врахована. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вона врахована. Це різні закони. Будь ласка, колеги з 

підкомітету, зміст правки однаковий в різні закони вноситься. 101-а – "Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень". А 

203-я – "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань".  

 

_______________. Я перепрошую, тут, швидше за все, технічна 

помилка. Тому що, коли ми подаємося в правку 203-ю і подаємося в 282 



позицію: в абзаці 3 частини першої слово "законодавства" замінити словом 

"законів", ми побачимо, що законопроект запропонований… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Залишається, як є, так? 

 

_______________. …так і залишається: в абзаці 3 частини першої слово 

"законодавства" замінити  "законів". Так що, швидше за все, що тут є… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, тобто вона відхилена? 

 

_______________. Відхилена, так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вона відхилена, 203-я. Четверту колонку подивіться. 

Олег Анатолійович… (Шум у залі) 

  

_______________. Так просимо її врахувати, це дуже важлива правка. 

Це правка, яка не дозволяє робити зловживання з боку антирейдерської 

комісії і Мін'юсту щодо того, щоб моніторити з одних і тих же підстав 

декілька разів. Тобто, якщо є скарга, проводити моніторинг можна, якщо 

скарги немає… Навіщо ж залишати поле для корупції і дозволяти моніторити 

з одних і тих самих підстав одного і того ж самого регістратора по декілька 

разів. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Будь ласка, колеги… 

 

_______________. (Не чути) 

  

_______________. Да, це просто антикорупційна правка, дуже просимо 

проголосувати це. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Павло Васильович. Потім – Євген Миколайович. 

 

ПАВЛІШ П.В. Справа в тому, що державний реєстратор може 

проводити свої реєстраційні дії більше, чим один раз на рік, він може 

порушувати і безліч разів законодавство щодо реєстрації. Тому обмежувати, 

що його тільки раз на рік можна покарати або перевірити… 

 

_______________. Це ж не про покарання, це про моніторинг. 

 

ПАВЛІШ П.В. Ну, про моніторинг. А чому от тільки один раз на рік? 

 

_______________. Мова іде про те, що якщо він був перевірений за цей 

період, щоб повторно цей період можна було перевіряти тільки по скарзі. Це 

звичайний принцип, який діє у всіх сферах – один і той же період двічі не 

перевіряється. 

 

ПАВЛІШ П.В. Тут написано: моніторинг не може проводитися щодо 

одного того самого державного реєстратора та суб'єкта державної реєстрації 

частіше одного разу на рік, крім перевірок за звернення фізичних чи 

юридичних осіб у межах предмету звернення та повноважень Міністерства 

юстиції України.  

 

_______________. Наразі зараз є можливість перевіряти одних і тих 

самих осіб з одного і того самого питання по декілька разів. Мова іде про те, 

щоб дана норма була просто уточнена і введена можливість перевіряти, 

проводити моніторинг одного і того самого регістратора не більше одного… 

 

ПАВЛІШ П.В. А що є такі факти, що з одних підстав перевіряються по 

декілька разів? 



 

_______________. Звичайно. Більше того, є факти, коли перевіряються 

за вже закінчений період, коли перевіряють заднім числом, за ті періоди, ще 

коли не було навіть  антирейдерської комісії, є велика практика вже судова, 

виграна нотаріусами з цих питань, але все одно воно продовжується. Тобто 

тут велике коло для зловживань. Зараз ніяких обмежень немає взагалі.  

 

_______________.  Тут в цій правці не йдеться: період, який передував 

створенню антирейдерської комісії. Тобто ви кажете про одні підстави, а тут, 

в правці, зовсім інші. (Шум у залі) Ні, я розумію, що такі факти є, але ж вони 

тут не ……..  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь ласка, Євгене Миколайовичу. Дякую.  

 

ГОРОВЕЦЬ Є.М. Горовець Євгеній, Мін'юст. Дивіться, зверніть увагу. 

Здається, що ви перед цим виступали з антирейдерськими пропозиціями. 

Зараз, зверніть увагу, ваша пропозиція не антирейдерська, а 

продержреєстраторська. Ви захищаєте права держреєстратора.  

Права держреєстратора справді треба  захищати, особливо тих, хто 

виконує свою роботу добре, ми тільки за це. Але розумієте, зараз репутація 

держреєстратора зовсім інша. Більшість громадян вважають, що… чи  

презумпція вже, що це – рейдер.  

Тобто ми в антирейдерському законопроекті не повинні хвилюватися 

про держреєстратора. Про нього можна хвилюватися, якісь інші заходи 

запроваджувати.  

І що таке "моніторинг"? Бо, мабуть, немає розуміння, що таке 

моніторинг. Моніторинг – це постійне тримання на пульсі системи. 

Дивитися, хто де працює, накопичувати так звану "бігдата",  великий масив 

даних, який показує, і часто за якимись взагалі, здавалось би, не пов'язаними 

факторами, ризик того, що може відбутися шахрайство з майном або його 



там незаконне заволодіння, або ще щось. Тобто це дія, яка відбувається 

постійно, і казати, що от ви один раз провели і на цьому – зась, і більше не 

можна, то це ламає взагалі логіку моніторингу, це не моніторинг, а такий 

собі, виявляється, ну, юридичний популізм. Він не працюватиме, тому що 

виходить от  держреєстратору "чорному" що треба? Дочекатися один раз 

перевірки. Він зробив якусь дію, зімітував… (Шум у залі) А?  

Я кажу про те, що хочуть заборонити проводити моніторинг частіше 

одного разу на рік. Тобто якщо держреєстратор зробив якусь дію, ми його 

перевірили, то потім у нього що - карт-бланш, роби, що завгодно, ми не 

можемо тебе навіть промоніторити? Ну, це ж несерйозно.  

Так що думка ваша зрозуміла, інтереси держреєстраторів  також 

потрібно враховувати. Ми плануємо   просто… це питання  про якість   

моніторингу. Ми плануємо  підвищити якість  моніторингу, щоб він 

виконував свої цілі, які в будь-якій системі  можливі і будуть якісь 

зловживання, але  у нас  у фокусі права і інтереси  власника, і його інтереси  

через цей  моніторинг мають бути дотримані.   

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Колеги, які  ще є  пропозиції? Ставимо на  голосування? Всі  правки у 

нас…  Миколо Олексійовичу, редакційні правки  всі враховані?  

 

СТЕФАНЧУК М.О. Редакційних більше не надходило, наскільки я 

пам'ятаю.  

 

_______________.  Сожна ще  дві правочки, дуже прошу? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нотаріальна палата,  у вас була  можливість 

працювати з підкомітетом, і якраз ці всі правки і таблиці проводив 

підкомітет. Тому зараз  на комітеті вже  приймається безпосередньо…  



Звичайно, ви  можете доносити позицію, а не йти безпосередньо по таблиці.   

Ви на підкомітет  прийшли і свої позиції донесли? 

 

_______________. Ну, їх всі  виключили, що ми можемо сказати…  Всі 

механізми антирейдерські, на жаль, виключен з цього проекту, тому 

мусимо… Прошу дві правки - і все.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, тільки  тоді  конструктивно. 

 

_______________. Конструктивно.  Наразі  представник  Міністерства 

юстиції сказав  про вимоги до  державних реєстраторів, то тому виникає  

питання, чому була виключена  правка, і просимо її включити, щодо 

кваліфікаційних вимог до державних реєстраторів. 34 правка.  І так само 

дзеркальна  правка є в Законі  "Про державну реєстрацію юридичних осіб". 

Кваліфікаційні вимоги до державних реєстраторів мають  встановлюватись 

на рівні закону, до стажу роботу, відсутності судимості, освіти  і так дальше. 

Це безпосередньо антирейдерська правка, і яка, до речі, не тільки в 

кваліфікації, але ймістить в собі певні  стримуючі механізми, які  не 

дозволяють реєстратору… вони будуть заставляти реєстратора сто разів 

подумати, чи слід  йому  вчиняти якісь  порушення, якщо до нього будуть 

встановлені такі кваліфікаційні  вимоги.  

 

СТЕФАНЧУК М.О. Значить, ця правка, це вносилась вона народним 

депутатом Фрісом. Вірно? 34-а. І він як один з авторів законопроекту після 

тривалого обговорення і підходу правильного з позиції, власне, самої суті 

законопроекту запропонував її відхилити. Тому це було ініціативне 

відхилення. І я думаю, що Міністерство юстиції в цьому теж має таку ж саму 

позицію.  

 

ГОРОВЕЦЬ Є.М. Горовець Євгеній, Міністерство юстиції. 



Буквально два слова. Ця правка, очевидно, мала б сенс і ми б її, 

напевно, підтримали, якщо б раптом ми залишали акредитованих суб'єктів, 

тому що вони генерують найбільшу кількість проблем. Якщо акредитованих 

суб'єктів ми вбиваємо як клас, відповідно з ними проблеми немає. Тоді 

залишається у нас дві категорії держреєстраторів: нотаріуси, щодо яких є 

відповідні вимоги, щодо них ми не говоримо, і по суті держреєстратори, які 

працюють в РДА і в органах місцевого самоврядування, щодо них відповідні 

правила основні, про які говориться, також уже діють за статусом того, що 

вони є на публічній державній службі. Відповідно зараз сюди це вносити, по 

суті дублювати, і плюс там обмеження щодо досвіду, коли ми можемо 

отримати недостатність, дефіцит окремих кадрів, це треба окремо 

пропрацьовувати. Давайте залишимо це на наступні законопроекти, якщо 

проблема справді продовжуватиме існувати в нинішньому масштабі. 

Дякую. 

 

_______________. І остання правка – це щодо так званої "червоної 

кнопки". Нами було запропоновано механізм ввести в цей проект – 97 і 202. 

Це можливість зупинення операцій по конкретному об'єкту нерухомого 

майна. Технічно, ми цікавилися, є така технічна можливість, зробити це 

зовсім не складно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, хто ще хоче виступити? 

 

СТЕФАНЧУК М.О. 97 правка, вона врахована частково з врахуванням 

пропозицій Міністерства юстиції.  

 

_______________. Можна тоді озвучити, в якій частині, щоб було 

зрозуміло? Бо так не видно.  

 

СТЕФАНЧУК М.О. В частині додавання нового абзацу про усунення 



порушень,  допущених державним реєстратором з визначенням строків для 

виконання наказу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це четверта колонка.  

 

_______________.  А саме про заборону вчинення реєстраційних дій та 

блокування технічної можливості – це те, про що я кажу, про блокування 

можливості проведення операцій щодо об'єкта… конкретного об'єкта. Тобто 

це коли відбуваються рейдерські захоплення майна, є можливість технічно 

заблокувати подальші реєстраційні дії по цьому об'єкту. Чому цю правку тоді 

прибираєте? Це, ну, дуже важлива антирейдерська правка. Чому частково?  

 

СТЕФАНЧУК М.О. Виходили з того, що в нас є можливості, по-перше, 

як забезпечувати антирейдерське законодавство, так і друга позиція: ми не 

можемо допустити питання зловживання правом. Якщо допускати, що є 

реєстратор, який не зможе відчужити майно без згоди іншої особи, то він 

зможе заблокувати реєстраційні дії для того, щоб добросовісна особа не 

могла його відчужити.  

Це питання є тимчасово відкладеним по позиції  Б2, і воно ще буде 

обговорюватися для того, щоб визначити всі технічні можливості і визначити 

їх ефективний механізм. Я думаю, що це може бути відрегульовано на рівні 

Постанови Кабінету Міністрів або відомчих актів Міністерства юстиції.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, колеги, позицію почули.  

Пропозицій від народних депутатів немає на голосування? Ставимо…  

 

_______________.  Ставимо на голосування в цілому.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ставимо на голосування в цілому. Євген 

Миколайович.  



 

ГОРОВЕЦЬ Є.М. Ще буквально кілька нюансів.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Який в нас активний комітет!  

 

ГОРОВЕЦЬ Є.М. В нас є правка 22 народного депутата Власенка, вона 

врахована. Зверніть увагу, ну, там норма проектування трошки кульгає, там 

"у статті 34 частину третю викласти в редакції…", і йде в нас така дуже довга 

норма: "…тексти договорів, заповітів,  довіреностей, свідоцтв, актів про 

морські протести та протести векселів, перекладів у разі засвідчення 

нотаріусом вірності перекладу документу з однієї мови на іншу, заяв, на яких 

нотаріусом засвідчується справжність підпису…" І потім: "… за винятком 

тих примірником, що залишаються у справах нотаріуса", тут зрозуміло. І 

потім йде зворот: "…а також дублікатів нотаріальних документів…", - і 

пішов далі величезний список. Виникає питання: "а також" стосується "за 

винятком" чи це стосується основного правила про те, що тексти кого/чого 

відповідно в кінці викладаються на спецбланках нотаріальних документів?  

По суті, мова йде про те, що у нас двозначність і "сіра" зона. Щоб її 

прибрати, очевидно, найпростіше, що я бачу, оці заяви, на яких "нотаріусом 

засвідчує справжність підпису, за винятком тих примірників, що 

залишаються у справах нотаріуса" в кінець  цього формулювання перенести. 

Тоді в нас не буде питання про те, де закінчується "за винятком", тому що 

воно звучить зараз посередині формулювання, і те, що після нього, очевидно, 

може тлумачитись як таке, що у винятку. Ну, або у дужки, тут уже треба 

погратися. 

 

_______________. Це стосується і текстів договорів також.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Олеже Анатолійовичу. Або, Микола 

Олексійович, сформулюйте, яким чином це треба викласти. 



 

СТЕФАНЧУК М.О. Я думаю, що ось це "за винятком тих примірників, 

що залишаються у справах нотаріуса", ми можемо взяти в дужки, оскільки 

отут спочатку йде перелік примірників, на яких посвідчується справжність 

підписів, а далі йдеться про особливі документи, які теж підлягають 

нотаріальному посвідченню.  

Тому ми можемо ось це взяти… Пропоную фразу "за винятком тих 

примірників, що залишаються у справі нотаріуса" взяти в дужки.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олеже Анатолійовичу, така сама, да?  

 

МАКАРОВ О.А Така сама пропозиція.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто кому прибираємо поперед цим і ставимо в 

дужки. Кома…  

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Ну, в кінці ми залишаємо, тому що там "а також". 

Перед "а також", вона залишається, тільки одна кома прибирається, 

"справжність підпису" - прибираємо кому і потім дужки.  

Чи це треба ставити на голосування? Мені здається це взагалі, це 

просто технічно.  

Колеги, якщо більш пропозицій в нас немає, дивіться, ми трошки 

втомилися і не проголосували за основу. Тому давайте повернемося, 

проголосуємо текст підкомітету за основу, потім всі правки, які в нас 

записані в стенограмі, а потім в цілому. Так?     

 

МАТВІЇВА О. Ірина Валентинівна, я прошу одне слово.  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Одне слово,  будь ласка.  

 

МАТВІЇВА О. Я дуже прошу. Я розумію, що ми уже пройшли цю 

правку і вона підтримана була, яка стосується нотаріального посвідчення… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А ви можете представитись? 

 

МАТВІЇВА О. Ольга Матвіїва-Тригуб, директор ГО "Бізнес-Варта".    

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.   

 

МАТВІЇВА О. Я просто прошу сьогодні присутніх тут не сприймати 

позицію "Бізнес-Варти" щодо нотаріального посвідчення договорів як такого, 

яке йде лише для підтримки нотаріату. Це зовсім не так. Я поясню, чому… 

 

СТЕФАНЧУК М.О. Скажіть, яка правка? 

 

МАТВІЇВА О. Це правка 173 і дальше. Ми про них спілкувалися з 

Олегом Макаровим. 

Я поясню, в чому я особисто як директор бачу зло. Можливо, Олег 

Макаров мені буде знову апелювати. Якщо ми говоримо, що нотаріально 

може посвідчуватися акт, в моєму розумінні і те, як я розумію закон, акт не 

підтверджує сьогодні, не дає можливості нотаріуса впевнитися в 

повноваженні сторін заключати договір. Розумієте? З нашої практики 

більшість незаконної перереєстрації базувалося суто на тому, що або 

директор перевищував повноваження статуту, або були підроблені підписи 

саме на договорах.  

І сьогодні було згадано у цих стінах лист Асоціації правників України. 

Я дуже поважаю цю організацію і професію адвоката, але нещодавно був 

круглий стіл, де обговорювався цей законопроект. І на цьому засіданні був 



мій заступник з юридичних питань. На цьому засіданні наводилася 

статистика, можливо вона включена в цьому листі, я прошу звернути увагу, 

тому що вона не може бути точною. Статистика полягає в чому? Що 

Мін'юстом розглянуто певну кількість скарг на дії регістраторів. І дуже мала 

частина цих скарг стосується суто перереєстрації корпоративних прав. То я 

вас прошу звернути увагу на що? Коли ми говоримо про дії попереднього 

законодавства, коли ми розглядаємо дії реєстратора, то реєстратор всього-на-

всього мав право і повноваження подивитися, чи оригінал, чи відповідає 

підпис і чи особа належна приносить… чи заявник приносить дані 

документи. Реєстратор ніколи не дивився статут, ніколи не звіряв 

довіреності. Розумієте? І тому Мін'юст в певний період при дії певного 

законодавства перевіряв суто ці примітивні  функції реєстратора. Тому це 

неправильна статистика, коли  ми говоримо, що мала кількість скарг щодо  

корпоративних конфліктів.  

Тому я прошу  дуже ґрунтовно вивчати певні  листи, які можуть до  вас 

надходити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олег Анатолійович, ви будете  відповідати? 

 

МАКАРОВ О.А. Дуже коротко скажу, що  саме одна правка,  173-я, не  

вирішує  ваше питання. Тоді треба вам, починаючи шостої, там далі  

рухатися по тексту, бо там, наприклад, в шостій згідно  закону, який поданий, 

який ми зараз виправляємо, там  вводиться нотаріальне посвідчення саме 

договорів, а ми його  виключаємо. І далі по тексту воно йде,  і у вашому  

випадку та правка, яку  ви знайшли, там тільки  вказано, що  подається на 

реєстрацію, але воно… якщо буде по-вашому, то  воно не  кореспондується  з 

усіма іншими правками, які ми проголосували.   

Олю, я  дуже давно вас знаю, і знаю, скільки  ви зробили для того, щоб 

дійсно не відбувалося  саме  рейдерське  захоплення, після того як "чорні 

нотаріуси" і  "чорні реєстратори" це зробили. Боротися треба не  з 



необхідністю, точніше, виступати  треба  не за необхідність  укладати великі  

договори у нотаріуса, і таким чином обмежувати оборот фактично цих  

часток, а треба боротися з "чорними" нотаріусами і з "чорними" 

реєстраторами. Якщо в даному випадку  будуть працювати нормально 

правоохоронні органи  і  Міністерство  юстиції не буде  учасником  цих 

захоплень (на жаль, такі  випадки були в  минулому), то тоді посвідчення не  

треба буде  не тільки договорів, а й  актів. 

Дякую.  

 

МАТВІЇВА О.  Я погоджуюся з  вами.  Але ви були сказали  про те, що 

коли буде посвідчений акт, тоді  можуть йти  люди суду. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ольго, якщо  можна, я просто переб'ю… Я дуже 

насправді щиро вдячна, що ви присутні сьогодні і Нотаріальна палата 

сьогодні  присутня. Але  у нас же зараз не конференція, не круглий стіл, ці 

всі речі можна  обговорювати з  членами комітету безпосередньо у їхніх  

кабінетах на підкомітетах і так далі. Якщо можна, подивіться, зараз 10 

хвилин  дев'ятої, у нас  знаходяться всі члени комітету, у  нас знаходиться 

Голова Верховного Суду. Тобто  діалог правильний,  він  можливий, але  він 

має  бути конструктивний. Ми позиції  один одного почули і зрозуміли. І я 

сподіваюсь, що  треба  зробити, дійсно, площадку таку, може, і на базі 

комітету, де були би і професійні  саморегулівні організації, приходили, і 

міністерства приходили, і члени комітету. Тут у нас зараз баланс інтересів. І 

це розумний баланс: громадянське суспільство і три гілки влади. Але давайте 

розуміти, що ми рухаємося, зараз у нас не конференція, не круглий стіл, ми 

рухаємося безпосередньо вже після підготовки підкомітету.  

Тому я розумію, що у нас Олег Анатолійович дуже професійна людина, 

ви дуже професійна людина, і ви можете дискутувати один з одним ще, я 

думаю, безкінцеву кількість разів. І сьогодні це теж, може, розмова не 

закінчиться. 



Якщо я нічиї права не порушила тут, ми можемо рухатися і прийняти 

за основу, так? Все. Я дуже вам вдячна. Тоді приймаємо за основу таблицю, 

яка надана нам підкомітетом. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 16.  

Скільки зараз у нас членів комітету знаходиться? 17. 16 – за. Хто – проти? 

Нуль. Утримався? Нуль. За основу таблиця прийнята у нас.  

Будь ласка,  ми приймаємо… і в цілому з урахуванням всіх тих правок і 

пропозицій, які були озвучені, починаючи з профсоюзів і закінчуючи 

редакційних правок, що ми вписали в дужках.  

Хто за те, щоб прийняти з урахуванням пропозицій правок в цілому, 

прошу голосувати. Хто – за? 17 – за. Одноголосно.   Рішення прийнято. 

Дякую, колеги. 

Третій, останній пункт у нас. Останній пункт, якщо не враховувати 

"Різне",  це 1008. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо діяльності органів суддівського врядування (реєстраційний номер 

1008). 

Будь ласка,  Михайло Миколайович. 

 

НОВІКОВ М.М. Шановна пані голово, чи можна було би розглянути 

питання про невеличку перерву, можливо? Чи працюємо? 

 

_______________. Давайте на завтра перенесемо.  

 

НОВІКОВ М.М. Шановні колеги, є пропозиція відкласти, перенести 

розгляд питання третього… четвертого в порядку денному щодо 

законопроект 1008 у зв'язку з тим, що ми сьогодні тільки частково 

опрацювали підкомітетом дану таблицю.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Недоопрацьовано підкомітетом…  

 

НОВІКОВ М.М. Недоопрацьовано. Тому ми завтра…  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Коли ви плануєте…  

 

НОВІКОВ М.М. Завтра зранку ми почнемо…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  О котрій годині завтра буде підкомітет? Тому що в 

нас колеги можуть долучатися, які не з підкомітету (Шум у залі)  

 

НІМЧЕНКО В.І. В 11.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  На  10-у давайте. Василь Іванович, я вважаю, це 

компромісне рішення.  

 

НОВІКОВ М.М. На 10-у годину.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  І тоді ми робимо... Колеги, і ми робимо перерву в 

засіданні комітету до завтра, на третю годину. Ви встигнете продивитись? 

 

НОВІКОВ М.М.  Ми будемо дуже старатися.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  На третю годину ми продовжимо…  (Шум у залі) На 

восьму засідання комітету? Ну, це ви узгодьте з головою підкомітету. А 

засідання комітету продовжується завтра о третій годині.  

Всім дякую за плідну роботу, і дякую нашим гостям, які сьогодні так 

само активно працювали. Дякую. До побачення.  

 

 


