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Цими днями святкують День народження: 

19 серпня – 
Ростислав ПАВЛЕНКО, 
заступник Глави Адміністрації 
Президента України.

22 серпня – 
Володимир ТЕРТИШНІКОВ, 

кандидат юридичних наук, професор, 
член-кореспондент НАПрНУ, 

заслужений юрист України.

23 серпня – 
Іван ПРИСТУПА, 
начальник Територіального управління 
Державної судової адміністрації 
України у Хмельницькій області, 
заслужений юрист України.

24 серпня – 
Михайло СМОКОВИЧ, 

заступник голови Вищого 
адміністративного суду України, 

секретар Пленуму Вищого 
адміністративного суду України, 

кандидат юридичних наук.

24 серпня – 
Богдан ГІРСЬКИЙ, 
голова Апеляційного суду 
Тернопільської області

Колектив видавництва «Юрінком Інтер» і редак-
ція газети «Юридичний вісник України» вітають іме-
нинників із цим  святом.  Зичимо  міцного здоров’я,  
щастя, благополуччя, поваги від людей, любові від рід-
них та близьких. Нехай у вашому домі завжди пану-
ють мир і злагода, у серці – доброта, а в справах – 
мудрість і виваженість.

  З АТ Р И М А Н Н ЯЗ АТ Р И М А Н Н Я

Дозволю невелику ретроспекти-
ву. Питання створення єдиної про-
фесійної адвокатської  організації 
обговорювалося протягом двох де-
сятиліть після набуття Україною 
незалежності. Ставлення  до цього 
в адвокатській спільноті було нео-
днозначним.  Апологети ідеї єдиної 
організації з обов’язковим членством 
так і не змогли переконати адвокатів 
, що  існування такої організації ста-
не на користь останнім. Проте в 2012 
році законодавець власною волею 
відкинув сумніви адвокатів, ухвалив-
ши відповідний закон.

За цим законом адвокати мали 
можливість сформувати органи ад-
вокатського самоврядування, обрати 
керівників, та, відповідно, як очіку-
валось, отримати сильну підтрим-
ку єдиної корпорації в професійній 
діяльності. Проте, не так сталося, 
як гадалося. Напередодні всеукра-
їнського установчого з’їзду адвока-
тів у декількох регіонах, зокрема в 
Харківській та Закарпатській облас-

тях, відбулися установчі збори, які 
обрали на з’їзд по дві делегації, що 
порушувало квотний принцип пред-
ставництва  регіонів.

Вища кваліфікаційна комісія ад-
вокатури, на яку законом були по-
кладені функції організаційного 
комітету, не змогла вирішити цю 
проблему. Крім того, оргкомітет не 
зміг запропонувати адвокатам  у ре-
гіонах, делегатам з’їзду  для обгово-
рення проекти вагомих  установчих 
документів новостворюваної органі-
зації. Кандидатури для обрання на 
керівні посади в новій асоціації так 
і не були офіційно озвучені для ад-
вокатської спільноти, не було запро-
поновано жодної програми станов-
лення та розвитку єдиної організації. 
Регіональні делегації втягувалися в 
закулісну конфронтацію двох пре-
тендентів на керівництво НААУ 
–  Володимира Висоцького та Лідії 
Ізовітової. Останні ж об’єднувалися 
в боротьбі проти будь-яких інших 
претендентів. 

Наслідком цього стали два  уста-
новчі з’їзди, які відбулися 17 лис-
топада 2012 року, на одному з яких 
керівником новоствореної організа-
ції була обрана Лідія Ізовітова, на 
іншому Володимир Висоцький, та 
численні судові спори в зв’язку з 
цим. Нова самоврядна організація  
так і не змогла самовпорядкуватись, 
домовитись, узгодити спірні питання 
та почати нормальну роботу на ко-
ристь адвокатури.

Четвертий рік існує Національна 
асоціація адвокатів, проте жодного 
позитиву від цього адвокатура Укра-
їни не відчула, натомість отримала 
величезні проблеми. 2013 рік — пе-
реслідування опонентів, учасників 
з’їзду Висоцького, позбавлення ад-
вокатських свідоцтв, маніпулювання 
Реєстром адвокатів України, виклю-
чення, підтвердження/непідтвер-
дження інформації про адвокатів. 
Далі були спеціальні списки учас-
ників регіональних конференцій, 
завданням яких було змінити керів-
ників регіональних органів самовря-
дування, як у Хмельницькій області 
відбулося з одним із найстаріших 
адвокатів Кларою Моргулян, котра 
довгі роки очолювала тамтешню ад-
вокатуру, поступова заміна в складі 
Ради адвокатів України представни-
ків від регіонів на більш слухняних 
та відданих керівництву. 

2014 рік (навесні)  — єдиним і 
найважливішим завданням адвокату-
ри України на цей рік НААУ визна-
чило обрання двох членів Вищої ра-
ди юстиції, та  термінове отримання 
внесків від адвокатів.

Далі був з’їзд в Одесі, де адвокатів 

Стан сучасної української адвокатури напе-
редодні запровадження адвокатської монопо-
лії на представництво в судах викликає значне 
занепокоєння в професійному співтоваристві. При-
чиною тому, як не дивно, стали певні рішення та дії 
керівників єдиної професійної організації, в яку в 
2012 році закон автоматично об’єднав усіх адвокатів. 

Інна РАФАЛЬСЬКА,
голова  Ради  адвокатів  м.  Києва,

заслужений  юрист  України

Адвокатура напередодні 

Мін’юст пропонує 
відновити паперові 
свідоцтва про право 

на нерухомість
Міністерство юстиції пропонує законодавчі 

правки для можливості видачі за бажанням клієнта 
паперових свідоцтв на бланку про право власності 
на об’єкт нерухомості, повідомив заступник міні-
стра юстиції Павло Мороз.

«Частина гро-
мадян хочуть по-
старому, аби був 
папірець. Для них 
ми можемо повер-
нути бланки в до-
бровільному поряд-
ку. Якщо хочете на 
додаток до електро-
нної виписки ще й 
паперове свідоцтво 

з унікальним кодом, будь ласка, платіть гроші і 
отримуйте. Це буде просто додаткова добровільна 
опція», — сказав заступник міністра.

Чиновник уточнив, що в держреєстрі прав на 
нерухоме майно в такому випадку буде зроблено 
відмітку, що видано паперове свідоцтво, і наступна 
реєстраційна дія без цього документа буде немож-
ливою.

У той же час заступник міністра висловив думку, 
що права власності достатньо захищені і за відсут-
ності такого додаткового паперового підтверджен-
ня. «Виписки досить — вона унікальна, містить 
електронний код, її підробити не можна, бо вона в 
реєстрі», — зазначив П. Мороз.

Він також додав, що для мінімізації незаконних 
реєстраційних дій Мін’юст пропонує посилити про-
цедуру відкриття нового розділу в держреєстрі, яка 
зараз досить проста. «Уявіть собі новий багатоквар-
тирний будинок. Щоб продати в ньому квартиру, 
треба відкрити новий розділ. Рейдерські захоплення 
здійснювалися саме шляхом відкриття нових роз-
ділів: є відкритий розділ із законним власником, а 
рейдер, точніше реєстратор, відкриває новий розділ 
і реєструє в ньому цей об’єкт з уже новим власни-
ком», — пояснив існуючу проблему П. Мороз.

За його словами, такий новий розділ потрібен 
лише забудовникам, але для них ця ускладнена про-
цедура проблемою не стане, зате вони отримають 
додаткову гарантію. 

ГПУ готова вручити 
підозру екс-міністру 

юстиції 
Колишньому міністру юстиції України Олександру 

Лавриновичу готуються вручити підозру в розкра-
данні і службовій підробці Про це на брифінгу повідо-
мив Генеральний прокурор Юрій Луценко.

За його словами, під-
озра стосується злочи-
нів, передбачених ст. 191 
(«розкрадання») і ст. 366 
(«службове підроблен-
ня»).

Нагадаємо, на сьо-
годнішньому брифінгу 
Луценко також заявив 
про передачу розсліду-
вання правопорушень у 
ході конфлікту між ГПУ 

і Національним антикорупційним бюро Службі без-
пеки України.

У Панамі затримано 
екс-главу Держагентства 

з інвестицій Каськіва
Підозрюваний у розкраданні 7,5 млн грн колишній 

глава Держагентства з інвестицій Владислав Каськів 
затриманий у Панамі. Про це Генпрокурор України за-
явив під час брифінгу, передає 112.ua.

«Щойно ми отримали повідомлення про затри-
мання в Панамі друга іспанського інструктора, па-
на Каськіва, якого також оголошено в міжнародний 
розшук по ст. 191 та інших злочинах», — повідомив 
генеральний прокурор.

Нагадаємо, колишній глава Державного агентства 
з інвестицій та управління нацпроектами Владислав 
Каськів з весни оголошений у розшук, його майно 
заарештоване. Чиновника підозрюють у розкрадан-
ні 7,5 млн грн за укладеним договором про надання 
рекламних послуг з ТОВ «Глорія».

Аваков хоче звільнити 
половину генералів

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пропонувати-
ме Президенту України Петру Порошенку скоротити кіль-
кість генералів у МВС з 194 до 95. Про це він написав у 
Facebook.

«По всіх воєнізованих і правоохоронних формуваннях, 
що входять в сферу управління МВС пропонується про-
вести скорочення штатів генеральських посад і звань зі 
194 до 95», — написав міністр.

Він уточнив скорочення по кожному з відомств: При-
кордонна служба (з чисельністю близько 42 тис осіб): 
було — 74 генерали, пропонується залишити —14; Націо-
нальна гвардія (46 тис осіб): було — 38, пропонується — 
18; Служба з надзвичайних ситуацій (73 тис осіб): було 
— 27, пропонується — 21; Національна поліція і МВС 
(175 тис осіб): було — 57, пропонується — 42.

Також А. Аваков додав, що МВС готове до цієї рефор-
ми на всіх рівнях.

Порошенко ветував 
закон про амністію 

учасників АТО
Президент України ветував закон про амністію в 2016 

році, який поширюється і на учасників антитерористич-
ної операції. Закон повернуто в парламент з пропозиці-
ям глави держави. Про це свідчить відповідний запис на 
сайті Верховної Ради.

Президент пропонує, зокрема, привести цей законо-
проект у відповідність із законом України про амністію, 
передбачивши неможливість застосування амністії до 
осіб, які вчинили тяжкі злочини.

Як відомо, Верховна Рада ухвалила відповідний закон 
7 липня. Глава парламенту Андрій Парубій зазначав, що 
цей документ покликаний недопустити переслідування 
учасників антитерористичної операції.

Закон передбачав захист від покарання особам, які за-
хищали незалежність, суверенітет та територіальну ціліс-
ність України, за вчинення злочинів, що не є особливо 
тяжкими. 

Також документ визначає інші підстави для амністії, а 
також коло осіб, до яких амністія не застосовується.
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  О С В І ТАО С В І ТА

монополії. Quo Vadis?
не допускали в приміщення 
форуму, прохід виявився за-
блокованим «Титаном», про-
вокація силових зіткнень. 
З’їзд продовжувався без пе-
рерви 24 години, при тому за 
відсутності кворуму, відтак 
задекларовані без кворуму 
рішення скасовані судом.

2014 рік  (восени) — єди-
не і найважливіше завдання 
адвокатури обрати представ-
ника в Кваліфікаційну комі-
сію прокурорів ( не працює 
до цього часу).

З’їзд у Мукачево,  не-
допуск делегацій, силова 
охорона входу  та виходу з 
приміщення, де проводив-
ся форум. Мандатна комісія 
тоді так і не змогла визна-
читися з кількістю делегатів,  
відтак в з’їзді була оголоше-
на перерва.

2015 — рік продовження 
мукачівського з’їзду в чо-
тири етапи півроку. Обира-
ють двох членів Вищої ради 
юстиції. Знову силове бло-
кування приміщення, недо-
пуск делегатів, неможливість 
визначити кворум, голосу-
вання без порядку денного, 
з порушенням регламенту 
та процедури голосування.  
Липень 2015-го р. – четвер-
тий етап з’їзду – термінові 
кадрові питання, головна 
мета яких усунути незгодних 
з методами та політикою ке-
рівництва. З’їзд із голосу  за 
відсутності конкретних лю-

дей , пояснень /звітів вирі-
шує питання про відкликан-
ня заступника голови НААУ 
Катерини Коваль, голови та 
заступника голови ВКДКА 
Валентина  Загарії й  Олега 
Макарова.  При цьому в за-
лі уже майже не залишило-
ся делегатів, проте рішення 
вважається прийнятим.  Іні-
ціатори продуктивної за-
конної  роботи організації 
усунуті, перешкод для при-
йняття свавільних рішень не 
існує.

Слід зазначити, що про-
токол жодного з цих з’їздів 
для адвокатів недоступний. 
Ознайомитися з рішеннями 
неможливо,  на запити ке-
рівництво скеровує до суду.                   

Друге півріччя 2015 року 
– головне завдання НААУ 
–  публічна дискредитація 
системи безоплатної право-
вої допомоги. 

Перше півріччя 2016 ро-
ку. Суб’єкти законодавчої 
ініціативи починають ак-
тивну роботу щодо імпле-
ментації програми Прези-
дента по по реформуванню 
судової системи і суміжних 
інститутів. Готується новий 
закон «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність». Го-
ловна турбота керівництва 
НААУ в робочих групах – 
більше прав керівництву 
НААУ. Одночасно відбува-
ється активна дискредитація 
будь-яких змін, пов'язаних 

із децентралізацією систе-
ми. 

Посилюється тиск на 
адвокатів, а  ЗМІ заповнює 
різного роду «чорнуха». Та-
ким чином  формується 
негативне сприйняття сус-
пільством інституту адвока-
тури. Адвокатів обшукують 
та заарештовують, при тому, 
керівники НААУ публіч-
но заявляють про неспро-
можність власними силами 
нормалізувати обстановку та 
звертаються до ООН.

У зв’язку з цим виникає 
питання, ця неспроможність 
є наслідком небажання ро-
бити щось практично на 
користь адвокатам або пев-
ною метою на дестабілізацію 
дуже усталеної та виваженої 
адвокатської спільноти?

Нині адвокати готують-
ся до нового, вже виборчо-
го  з'їзду й все  частіше встає 
питання про необхідність 
зміни керівництва, підхо-
дів до роботи, визначен-
ня  довгострокової стратегії 
організації, налагодження  
конструктивної співпраці з 
усіма гілками влади, а голо-
вне — посилення адвокатури 
як правового інтституту, від-
новлення поваги до профе-
сії. Проте є обгрунтовані по-
боювання, що черговий з’їзд 
знову виявиться закритим 
для позитивних змін. Закри-
тий для адвокатів, які цих 
змін вимагають. 

Фальстарт реєстру декларацій: 
фальш айтішників чи обережність 

топ-службовців?
Державна служба спеціального зв'язку та захисту 

інформації заявляє про неможливість проведення дер-
жавної експертизи для сертифікації комплексної системи 
захисту інформації (далі — ДССЗІ) Єдиного державного 
реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування,  і висту-
пає за перевірку ситуації навколо запуску декларування 
СБУ та Генеральною прокуратурою. Тобто кожен держав-
ний орган має право … наліво. Й нехай ГПУ розбирається. 

Про те почнемо з початку, тобто з не цього кінця. У цій ситуації 
ДССЗІ   обвинувачує розробника  зазначеного реєстру ТОВ «Міранда», 
який повинен понести відповідальність. При цьому підкреслюється важ-
ливість отримання системою електронного декларування  реєстру атес-
тата відповідності стандартам, що є невід'ємною частиною легітимного 
функціонування даної системи. У повідомленні також наголошується про 
громадський резонанс навколо відмови у видачі атестату відповідності 
спробою окремих осіб і зацікавлених сторін уникнути особистої відпо-
відальності за запуск системи електронного декларування з обмеженими 
функціями і з порушенням вимог законодавства у сфері захисту інфор-
мації. 

Систему вже розкритикували і в Європі. «Сертифікат технічної без-
пеки для електронних декларацій є ключовою умовою», —  написав у 
«Твіттері» глава групи Єврокомісії з підтримки України Петер Вагнер. 
Зрозуміло тут є всі підстави для «глибокого буріння» свердловин у сис-
темі спецзв’язку. Глава уряду  пообіцяв «жорстоко покарати» винних у 
зриві запуску електронного декларування. Водночас слід послухати  й 
сторону, яка готувала розробку системи. ТОВ «Міранда» в своїй заяві з 
цього приводу зазначає, що зауваження ДССЗІ не є об’єктивними, вони 
спростовуються. Більше того, в технічному завданні до програмного за-
безпечення чітко виписані необхідні вимоги, які, до того ж, затверджені 
Мін’юстом ще в липні цього року. Наводиться чотири причини відмови, 
які легко спростовуються. В дійсності ж причини, за якими відмовлено 
у видачі сертифіката (безпека інформації, функціональна готовність цієї 
системи, завершеності її випробувань, взаємодія системи з іншими реє-
страми, базами даних і банками, а також не повного (лише часткового) 
виконання робіт з програмного забезпечення) більше схожі на непоро-
зуміння. Ні, скоріше на  наїзд — повний й абсолютний. Адже висновок  
Міжвідомочої робочої групи з впровадження Єдиного державного реєстру 
декларацій, підписані, в тому числі співробітниками ДССЗІ, які входили 
до складу цієї групи. 

Тобто говорити про те, що стан системи «не дозволяє стверджувати про 
забезпечення надійного захисту інформації в системі електронного декла-
рування», не відповідає дійсності. Більше того, Наталія Корчак,  голова 
Національного агентства із запобігання корупції (далі — НАЗК), каже, що 
«будь-які розмови, що вся ця система не захищена, не мають підстави. 
«Для того, аби  створити перешкоди для несанкціонованого допуску ззов-
ні, була куплена шифрувальна машина, яка не дає можливості спотворю-
вати отримані дані». 

Сказано чітко й однозначно.  В своїй заяви Антикорупційна група ПРП 
вважає, що підстави для відмови в наданні системі електронного деклару-
вання атестату КСЗІ містять маніпуляції та неправдиву інформацію. По-
перше, ДССЗІ,  заявляючи, що програмне забезпечення системи не за-
вершене та як таке не може гарантувати належний захист інформації, не 
враховує того, що ПЗ системи складається із декількох модулів, а атестат 
КСЗІ має бути наданий модулю з подання та публікації декларацій. Цей 
модуль повністю завершений і пройшов спеціальне тестування – як неза-
лежне, так і за участі НАЗК і ДССЗІ. Більше того, ще 27 липня на осно-
ві результатів такого тестування НАЗК прийняла програмне забезпечення 
системи у власність. 

Прикінцеві положення Закону України «Про запобігання корупції» 
та рішення НАЗК щодо запуску системи чітко передбачають, що система 
електронного декларування є системою подання та публікації декларацій і 
нічим більше. Про те є одна недоробка. Йдеться про незавершеність роз-
робки модуля для автоматичної верифікації декларацій. Однак модуль для 
верифікації декларацій не є ані юридично, ані технічно, необхідним для 
повноцінної роботи програмного забезпечення для подання і публікації 
декларацій. По-друге, ДССЗІ  підкреслила, що програмне забезпечення 
системи електронного декларування не забезпечує належний захист інфор-
мації, зокрема, через можливість використання BankID для ідентифікації 
користувачів. 

Тепер про головне — експертиза системи на предмет захисту інформації 
була здійснена державним підприємством, прямо підпорядкованим ДССЗІ.  
Рішення призначити державне підприємство замість незалежної приватної 
ліцензованої компанії було ухвалено НАЗК на останній стадії підготов-
ки до запуску системи, що спричинило майже тижневу затримку процесу 
експертизи КСЗІ.  Таким чином, експертна організація, підпорядкована 
ДССЗІ, мала прямий конфлікт інтересів, а висновки експертизи не можуть 
вважатися такими, що заслуговують на довіру. Тому можна вважати, що 
ненадання системі електронного декларування атестату КСЗІ політичним 
рішенням, спрямованим на  блокування повноцінного запуску системи та 
застосування кримінальної відповідальності за декларування неправдивої 
інформації. 

Як на мене, саме в цьому й полягає спроба обмежити діяльність Націо-
нального антикорупційного бюро, оскільки воно має розслідувати злочини 
декларування недостовірної інформації топ-посадовцями. Що далі? Далі 
доробка всіх модулів і здолання політичних блокувань щодо реєстру. Бо 
все буде розікрадено й декларації не допоможуть. 

Віктор КОВАЛЬСЬКИЙ   

Учасники термінової на-
ради щодо вирішення про-
блеми з е-декларуванням, 
проведеної президентом 
Петром Порошенком, пові-
домляють про домовленість 
щодо термінового оформ-
лення атестата відповід-
ності системи електронного 
декларування. Про це на-
писала у Facebook глава 
Нацагентства з питань за-
побігання корупції Наталія 
Корчак, хоча вже за декіль-
ка хвилин видалила своє по-
відомлення.  

«До 31 серпня Держав-
на служба спеціального 
зв’язку та захисту інфор-
мації в співпраці з Програ-
мою розвитку ООН пови-
нна доопрацювати перші 
три модулі програмного за-
безпечення (системи елек-
тронного декларування). 

Держспецзв'язку належить 
усунути недоліки, допуще-
ні компанією-розробником 
програмного забезпечення, 
йі видати до 31 серпня Атес-
тат відповідності комплек-
сної системи захисту інфор-
мації Єдиного державного 
реєстру декларацій», — за-
значила в дописі Н. Корчак.

Повідомлялося, що дане 
рішення ухвалено «під час 
робочої наради в Прези-
дента України Петра Поро-

шенка з питань 
запуску системи 
електронного де-
кларування». За 
даними повідо-
млення, винною 
в виникненні 
проблем названо 
компанію-роз-
робника, ООО 
«Міранда».

З повідомлен-
ня можна зроби-
ти висновок, що 
доопрацювання 

буде відбуватися без участі 
розробника ПО. «Учасники 
наради були одностайні в то-
му, що в умовах, коли ком-
панія-підрядник несумлінно  
виконала свої зобов’язання, 
ДССЗЗІ  як державний ор-
ган не має іншого варіанту 
дій, крім як узяти ініціати-
ву й відповідальність у свої 
руки і забезпечити сертифі-
кований старт системи», — 
йшлося далі в повідомленні.

Порошенко доручив видати атестат 
на е-декларування до кінця серпня

Міністерство освіти і на-
уки України представило 
проект реформи з 12-річним 
навчанням у школах. Її кон-
цепцію 18 серпня презенту-
вала міністр освіти та науки 
Лілія Гриневич на педагогіч-
ній конференції. 

Згідно з планом рефор-
ми, 12-й клас в Україні 
з’явиться в 2029 році. По-

чаткова школа — 4 роки, як 
базовий період, адаптацій-
ний цикл і 3-4 класи. Потім 
— базова середня школа, яка 
буде називатися гімназією, 
там 5 років, де 5-6 класи 
матимуть свої особливості, 
а 7-9 — свої. Профільна се-
редня школа (3 роки) — два 
цикли, — розповіла міністр. 

Вона пояснила, що 10 
клас — це перший цикл, 
коли школяр може поміня-

ти свій вибір. Тобто, якщо 
школяр, пішовши в акаде-
мічний ліцей, зрозумів, що 
обраний профіль йому не 
підходить, то він може змі-
нити його. Другий цикл — 
11-12 клас. 

Два напрямки в профіль-
ній школі: це академічний 
напрям — ліцей і професійне 
спрямування — професійний 
ліцей, професійний коледж, 
— додала Л. Гриневич. 

Реформа освіти: школу чекає 12-річка
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