
 
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
 

щодо виконання Регіональним центром з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Черкаській області річного плану діяльності  

на 2020 рік у ІІІ кварталі 

ЗМІСТ: 
 Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 

[1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим 

 фізичним особам на посилення правової спроможності та правових 

 можливостей територіальних громад. 

[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 

 розвиток  людського  потенціалу  правничої  спільноти  та  партнерських мереж 

 системи БПД. 

   [1.3.] Децентралізація системи БПД. 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

[2.1.] Результативні показники . 

[2.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 

 розвиток людського потенціалу  правничої  спільноти  та  партнерських мереж 

 системи БПД. 

 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 

 

[1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим 
фізичним особам на посилення правової спроможності та правових 
можливостей територіальних громад: 

[1.1.1.]Проведення постійно діючих правопросвітницьких семінарів/форумів з 
найактуальніших питань життя громад, зокрема, захисту прав споживачів 
комунальних послуг, організації ОСББ, безоплатного отримання земельних 
ділянок, громадської безпеки із залученням партнерів МЦ з числа громадських 
організацій, державних установ та комунальних установ органів державної 
влади та місцевого самоврядування, та інших відповідно до потреби 

 



     Фахівці Регіонального центру  з надання БВПД у Черкаській області (далі – 
Регіональний центр) упродовж ІІІ кварталу було забезпечено проведення 13 відео 
консультувань на правову тематику, а саме: «Встановлення факту родинних 
відносин», «Способи захисту прав та свобод людини і громадянина», «Земельні 
правовідносини», «Земельні правовідносини 2», «Права осіб, які здійснюють 
постійний догляд за особами, які його потребують», « Права та пільги внутрішньо 
переміщених осіб», «Податкова знижка на навчання», «Порядок розподілу майна 
подружжя», «Правова та соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям», «Фінансове 
шахрайство», «Відновне правосуддя для неповнолітніх», «Право на пільгове 
харчування у загальноосвітніх навчальних закладах», «Запобігання та вчинення 
булінгу в освітньому середовищі». 
 
       Поряд з цим фахівцями Регіонального центру  з надання БВПД у Черкаській 
області було знято відео консультування на правову тематику «Відновне правосуддя 
для неповнолітніх».  
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 

 

 



 [1.2.1.]Організація та участь у спільних заходах (семінарах, круглих 
столах, конференціях тощо) за участі представників органів виконавчої 
влади, місцевого самоврядування, установ та організацій, що надають БПД в 
залежності від актуальних потреб районів. 

 
Круглий стіл з питань реалізації проекту «Програма відновлення для неповнолітніх, 
які є підозрюваними у вчиненні злочину» 
23 вересня в Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Черкаській області відбулася робоча зустріч у форматі круглого столу з 
питань реалізації проекту «Програма відновлення для неповнолітніх, які є 
підозрюваними у вчинені злочину». 
Участь у робочій зустрічі взяли: директор Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у Черкаській області Віктор Левицький, 
заступник директора-координатор проекту Тетяна Ломіногіна, фахівці центру, 
прокурор відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Черкаської обласної 
прокуратури Ірина Швець, виконавчий директор благодійної організації «Сто 
відсотків життя Черкаси» Марина Стадник, головний спеціаліст Служби у справах 
дітей Черкаської обласної державної адміністрації Світлана Вовк, адвокати-
медіатори Тетяна Постригань, Ольга Семенюк, Людмила Гриценко. 
Обговорили ключові питання співпраці в рамках реалізації вказаного проекту, 
визначили алгоритми комунікації та першочергові заходи, які потребують 
визначення та впровадження у роботу. Адже позитивний результат залежить від 
злагодженої роботи всіх відповідальних виконавців. 
Окреслено, що неповнолітнім особам, які вперше здійснили злочин, прокурор 
пропонує пройти процедуру відновлення – примиритися з потерпілим за участі 
адвоката-медіатора системи безоплатної правової допомоги, який виступатиме у ролі 
посередника. Процедура передбачає визнання своєї провини, відшкодування збитків 
потерпілому і зобов’язання обвинуваченого протягом певного часу відвідувати 
заняття з психологом, тренінги або спеціальні програми. 
Головною метою відновного правосуддя є не покарання, а примирення, усунення 
шкоди нанесеної потерпілому, надання шансу неповнолітньому уникнути судимості. 
Керівником Регіонального центру Віктором Левицьким зазначено, що у вересні 
поточного року підписано договори з адвокатами системи БПД, які надаватимуть 
послуги медіації, що включають надання ними допомоги у з’ясуванні спірних питань 
між сторонами кримінального провадження, розробку можливих варіантів їхнього 
розв’язання та прийняття рішення, яке б задовольнило обидві сторони. 
Медіатор, вступаючи в процес, має бути нейтральним та неупередженим, допомагати 
сторонам належним чином та у достатньому обсязі озвучити свої інтереси та 
сформувати остаточне рішення з того чи іншого спірного питання і оформити його 
окремою угодою. Таким чином неповнолітній, вперше ставши на злочинний шлях, 
отримує можливість уникнути кримінального покарання та змінити своє життя на 
краще. 
Слід зазначити, що на сьогодні існує потреба у активізації роботи з поширення 
інформації про особливості та переваги цього виду правосуддя. Учасники заходу 



домовились щодо проведення спільних правопросвітницьких заходів для адвокатів та 
працівників системи БПД з метою реалізації Програми відновлення для 
неповнолітніх, які є підозрюваними у вчинені злочину, у Черкаській області. 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1.2.2.]Проведення робочих зустрічей та нарад із партнерами по 
обговоренню результатів роботи та напрацювання нових підходів до надання 
БПД, залучення нових стейкхолдерів, налагодження співпраці з юридичними 
клініками  

[1.3.1.]Підписання нових Меморандумів про співпрацю (зустрічі, 
обговорення результатів співпраці та напрацювання нових підходів); 
укладення додаткових угод /меморандумів про пере направлення; збір, 
заповнених партнерами анкет партнерських організацій 

 
З метою посилення правової спроможності громад у сфері земельних 

правовідносин, підвищення рівня правової обізнаності охочих стати учасником 
Державного аграрного реєстру та на виконання доручення Координаційного центру з 
надання правової допомоги від 04.02.2020 № 0228-20-1, Регіональним центром з 
надання БВПД у Черкаській області у ІІ та ІІІ кварталах було забезпечено: 
ІІІ квартал: 25 - с. Безпальче  Плешканівської ОТГ (08.09.2020), Благодатнівська  
сільська рада Золотоніського району (09.09.2020), Іркліївська сільська рада 
Чорнобаївського району (16.09.2020), Новодмитрівська сільська рада Золотоніського 
району (28.09.2020), Чигиринська ОТГ (м. Чигирин, вул. Б. Хмельницького, 19) 



(23.07.2020), Мошнівська сільська рада (с. Мошни, вул. Максима Преснякова, 13) 
(30.07.2020), Карашинська сільська рада (13.08.2020), Моринська сільська рада 
(25.09.2020), Лозуватська сільська рада (28.09.2020 року), Гудзівська сільська рада 
(21.09.2020), Неморозька сільська рада (23.09.2020), Відділ містобудування та 
земельних відносин ЖКГ Мліївській ОТГ (28.09.2020), Бужанська сільська рада 
(28.09.2020), Лисянська сільська рада (28.09.2020); Сунківська сільська рада 
(28.09.2020), Сатанівська сільська рада Монастрищенського району (03.07.2020), 
Поташська сільська рада Тальнівського району (06.07.2020), Паланська ОТГ 
Уманського району (14.07.2020), Безпечнівська сільська рада Жашківського району 
(17.07.2020), Половинчицька сільська рада Монастрищенського району (23.07.2020), 
Ладижинська ОТГ Уманського району (29.07.2020), Дмитрушківська ОТГ 
Уманського району (13.08.2020), Жашківська ОТГ Жашківського району 
(09.09.2020), Ягубецька сільська рада Христинівського району (18.09.2020), 
Дзензелівська сільська рада Маньківського району (21.09.2020). 
 

Забезпечено прийом та консультування громадян, які ставили актуальні 
питання щодо судової практика з земельних питань, а також щодо мораторію на 
продаж землі, запровадження її продажу, мету внесення інформації про фермера у 
Державний аграрний реєстр, користь від цього тощо.    

За результатами через систему КІАС оформлено ряд звернень громадян з 
питань розірвання договору оренди землі, строку його дії – з моменту підписання чи 
реєстрації тощо.       

Здійснено реєстрацію у Державному аграрному реєстрі всіх бажаючих 
громадян.  
 
 

 

 
 

 

  

 

  

[1.4.1.]Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних 
заходів в установах виконання покарань з найбільш актуальних правових 
питань вказаної категорії осіб 

  [1.4.2.]Проведення публічної презентації результатів діяльності РЦ та 
підпорядкованих йому МЦ разом з бюро правової допомонидля громад, 
партнерів та ЗМІ 

[1.4.3.]Розміщення інформації про роботу центрів у друкованих засобах 
масової інформації: друкована преса. 

 [1.4.4.]Розміщення інформації про роботу центрів у мережі Інтернет 



Протягом ІІІ кварталу Регіональним  центром  з надання БВПД у Черкаській 
області на сторінці сайті БПД та сторінці Регіонального центру у фесбуці 
розміщено розміщено 80 інформаційних материалів. 

 [1.4.5.]Інформаційно-роз’яснювальні виступи на радіо та ТБ 

 [1.5.1.] Проведення спільних заходів з представниками Уповноваженого 
ВРУ з прав людини, управління захисту прав людини Національної поліції, 
моніторами НПМ, іншими правозахисними організаціями щодо запобігання 
випадкам порушення прав людини на захист та оримання БПД, які 
проводяться за ініціативи вказаних організацій, установ тощо. 

 Відповідно до Меморандуму про співпрацю, укладеного 25.05.2018 року між 
Координаційним центром з надання правової допомоги та Уповноваженим 
Верховної Ради України з прав людини, основною метою є консолідація зусиль 
сторін, спрямованих на недопущення порушень прав і свобод людини, зокрема 
права на безоплатну правову допомогу. 

Одним із основних напрямів співпраці, визначених у Меморандумі, є 
розроблення механізму відбору, навчання та залучення працівників системи 
надання безоплатної правової допомоги до спільних моніторингових візитів до 
місць несвободи, які здійснюються Національним превентивним механізмом. 

Регіональним центром ведеться робота щодо проведення робочої зустрічі з 
Уповноваженим з метою обговорення питання щодо участі у моніторингових 
візитах до місць несвободи, а також складання відповідних графіків. 

  

 [1.6.1.] Проведення регулярних робочих зустрічей, з адвокатами, які 
надають БВПД з метою аналізу практики, обміну досвідом та обговорення 
проблемних питань співпраці. 

  

 

На Черкащині проведено семінар з адвокатами, які пройшли ХІІ конкурсний відбір 

22 липня Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
у Черкаській області проведено семінар з адвокатами, які долучилися до системи 
безоплатної правової допомоги після успішного проходження ХІІ конкурсу. 
Адвокатів поінформовано про структуру системи безоплатної правової допомоги в 
цілому та, зокрема, в Черкаській області, роз’яснено повноваження Регіонального і 
місцевих центрів з надання БВПД, порядок залучення захисників до роботи в системі 
на підставі контрактів. 
Ознайомлено з наданнямРегіональним центром правової допомоги у кримінальному 
провадженні, видами та термінами дії доручень, випадками заміни адвокатів, 
припинення надання ними правової допомоги. 
Відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу», Регіональним 
центром надається правова допомога у кримінальному провадженні особам, які 
підозрюються, обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, до яких 



застосовано адміністративне затримання або адміністративний арешт, особам, які 
згідно положень кримінального процесуального законодавства вважаються 
затриманими та/або стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під 
вартою та особам, які мають статус засудженого. 
Зазначено, що адвокати працюють згідно з графіком, який складається щомісячно та 
оприлюднюється на офіційному сайті центру, діє порядок розподілу доручень між 
адвоката завдяки якому щоденно відслідковується завантаженість кожного 
захисника. 
Звернуто увагу, що під час здійснення правозахисної діяльності адвокати мають 
дотримуватися Стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги 
у кримінальному процесі. Центром забезпечується моніторинг якості правової 
допомоги під час судових засідань. 
Стандарти якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному 
процесі – це комплекс основних характеристик моделі гарантованого державою 
захисту, передбаченого міжнародними правовими актами, законодавством України, 
які діють у межах та з урахуванням узгодженої правової позиції з суб’єктом права на 
безоплатну вторинну правову допомогу. 
Присутніх поінформовано про порядок подання адвокатами розрахунків розміру 
винагороди за надану безоплатну вторинну правову допомогу, їх оплати 
територіальними органами Державної казначейської служби України, що 
передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 465. 
Під час заходу презентовано роботу місцевих центрів з надання БВПД у Черкаській 
області, порядок організації надання ними безплатної правової допомоги. 

 

 



 

[1.6.2.] Організація та проведення  робочих зустрічей, засідань, круглих 
столів та інших заходів, зокрема із представниками органів адвокатського 
самоврядування з метою вирішення окремих питань в організації надання 
правової допомоги в системі БПД адвокатами   

Дивитись [1.6.1.]. 

[1.6.3.]Підготовка інформації щодо успішного захисту та представництва у 
кримінальному процесі, а також кращих практик адвокатської діяльності у 
цивільному та адміністративному процессах 

      Щомісяця до 10 числа начальник відділу забезпечення якості правової допомоги 
та підвищення кваліфікації її надавачів Заруба С.О. на основі аналізу звітності 
адвокатів та відомостей поданих місцевими центрами узагальнено та направлено до 
Координаційного центру інформацію про приклади успішного захисту в 
кримінальному провадженні та представництва в ньому, а також кращі практики 
адвокатської діяльності у цивільному та адміністративному процесах.   

 
 
 

Адвокат Ігор Слободянюк 
 

До Уманського місцевого центру з надання БВПД звернувся громадянин В.  про 
надання безоплатної вторинної правової допомоги, що передбачало складання 
процесуальних документів про зменшення розміру аліментів. 

Відповідно до п.9 ч.1 ст. 14 ЗУ “Про безоплатну правову допомогу” Громадянин В. 
являється суб'єктом права на безоплатну вторинну правову допомогу. 

Громадянин В. звернувся в суд з позовом до громадянки О. про зменшення 
виплати розміру аліментів. 

Позивач громадянин В. спирається на те, що на підставі дублікату виконавчого 
листа   виданого Маньківським районним судом Черкаської області від травня 2019 
року він повинен сплачувати аліменти на користь громадянки О., на утримання 
дочки — О., 2004 року народження, в розмірі 1/4 частини від усіх видів заробітку 
щомісячно, але не менше 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини 
відповідного віку, до досягнення дитиною повноліття. Разом з тим, на підставі 
виконавчого листа  виданого в серпні 2014 року він також  сплачує аліменти, 
щомісячно на користь громадянки Я.  на утримання доньки — Я., 2011 року 
народження в розмірі 1\4 частини від усіх видів заробітку але не менше 30 відсотків 
прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, до досягнення дитиною 
повноліття. Таким чином позивач на утримання своїх двох дітей сплачує  1/2 
частину від усіх видів заробітку щомісячно, разом з тим чинне законодавство 
передбачає стягнення на утримання двох дітей аліменти в розмірі 1/3 частини від 
усіх видів заробітку щомісячно. 



Громадянин В. одружений і на його утриманні перебувають члени сім"ї,  дружина 
-  громадянка Г. та син - М.,  2006 року народження. 

Громадянин В. працює сторожем в КНП «Маньківська центральна лікарня» та 
отримує мінімальну заробітну плату. Після сплати аліментів на утримання його сім'ї 
залишаються кошти які не забезпечують мінімальний прожитковий рівень для нього 
та членів його сім'ї. На даний час, він не має можливості виконувати покладені на 
нього обов'язки, а також забезпечити мінімальні потреби на утримання своєї сім"ї. 

Відповідно до ч.І ст. 192 СК України, Пунктом 23 постанови Пленуму Верховного 
суду України від 15.05.2006 року №3 «Про застосування судами окремих норм 
Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та 
стягнення аліментів», що розмір аліментів, визначений судовим рішенням або за 
домовленістю між батьками, суд може змінити за позовом платника або одержувача 
аліментів у зв'язку зі зміною матеріального чи сімейного стану, погіршення чи 
поліпшення здоров'я когось із них. 

У відповідності до ст. 182 СК України, при визначенні розміру аліментів суд 
враховує: стан здоров'я та матеріальне становище дитини; стан здоров'я та 
матеріальне становище платника аліментів; наявність у платника аліментів інших 
дітей, непрацездатних утриманців та інші обставини, що мають істотне значення. 

Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 
відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, за винятком випадків, 
передбачених статтею 184 цього Кодексу(ч. 2 ст. 182 СК України). 

Громадянин В. просить зменшити розмір аліментів  з 1/4 частини  частки до 1/6 
частки з усіх видів його заробітку (доходу), але менше ніж 50 % прожиткового 
мінімуму для дитини відповідного віку що є розумним та не суперечить нормам 
матеріального права, а також буде справедливим балансом щодо захисту прав 
неповнолітньої дитини. 

Суддею Маньківського районного суду Черкаської області Калієвським І.Д. 
рішенням від 19.02.2020 - позов задоволено. 
 
 
 
 

 Головний спеціаліст Смілянського МЦ з надання БВПД 
Юлія Сюкало 

 
Особа, як ветеран війни – учасник бойових дій, звернулась до Смілянського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за правовою 
допомогою, у вирішенні питання щодо скасування судового наказу про стягнення 
боргу за оплату послуг з постачання теплової енергії. 

Центром було прийняте рішення про надання безоплатної вторинної правової 
допомоги вищевказаній особі. Ознайомившись із  документами особи, працівник 
центру прийняла рішення про необхідність звернення до суду. Було складено заяву 
про скасування судового наказу. Заяву подано до Смілянського міськрайонного суду 
Черкаської області. 

Відповідно до ст. 169 ЦПК України -  після видачі судового наказу суд не пізніше 
наступного дня надсилає його копію (текст), що містить інформацію про веб-адресу 



такого рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, боржникові на його 
офіційну електронну адресу або рекомендованим листом із повідомленням про 
вручення, чи цінним листом з описом вкладеного, якщо офіційної електронної адреси 
боржник не має. Одночасно з копією судового наказу боржникові надсилається копія 
заяви стягувача про видачу судового наказу разом з доданими до неї документами. 
Копія (текст) судового наказу, що містить інформацію про веб-адресу такого рішення 
у Єдиному державному реєстрі судових рішень, разом з додатками надсилаються 
фізичній особі - боржнику на адресу, зазначену в документах, передбачених 
частиною шостою статті 165 цього Кодексу, а боржнику - юридичній особі чи 
фізичній особі - підприємцю - за адресою місцезнаходження (місця проживання), 
зазначеній в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань. Днем отримання боржником копії судового 
наказу є день його вручення боржнику, визначений відповідно до статті 272 цього 
Кодексу.; 

Відповідно до ст. 170 ЦПК України - боржник має право протягом п’ятнадцяти 
днів з дня вручення копії судового наказу та доданих до неї документів подати заяву 
про його скасування до суду, який його видав, крім випадків видачі судового наказу 
відповідно до пунктів 4, 5 частини першої статті 161 цього Кодексу. Заява про 
скасування судового наказу може також бути подана органами та особами, яким 
законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб. Заява про 
скасування судового наказу подається в суд у письмовій формі. Заява про скасування 
судового наказу має містити: 1) найменування суду, до якого подається заява; 2) 
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) 
(для фізичних осіб) заявника і боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) 
або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному 
державному реєстрі підприємств і організацій України заявника та боржника, 
реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника та боржника (для 
фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта заявника та боржника 
для фізичних осіб - громадян України; 3) ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) 
представника боржника, якщо заява подається представником, його місце 
проживання або місцезнаходження; 4) наказ, що оспорюється; 5) зазначення про 
повну або часткову необґрунтованість вимог стягувача. 4. Заява підписується 
боржником або його представником. 5. До заяви про скасування судового наказу 
додаються: 1) документ, що підтверджує сплату судового збору; 2) документ, що 
підтверджує повноваження представника боржника, якщо заява подається таким 
представником; 3) клопотання про поновлення пропущеного строку, якщо заява 
подається після спливу строку, передбаченого частиною першою цієї статті. 6. У разі 
подання неналежно оформленої заяви про скасування судового наказу суддя 
постановляє ухвалу про її повернення без розгляду не пізніше двох днів з дня її 
надходження до суду.; 

Відповідно до  до ст. 171 ЦПК України - заява про скасування судового наказу не 
пізніше наступного дня передається судді. 2. Заява боржника про скасування 
судового наказу, подана після закінчення строку, встановленого частиною першою 
статті 170 цього Кодексу, повертається, якщо суд за заявою особи, яка її подала, не 
знайде підстав для поновлення строку для подання цієї заяви. 3. У разі відсутності 
підстав для повернення заяви про скасування судового наказу, суддя не пізніше двох 
днів після її подання постановляє ухвалу про скасування судового наказу, в якій 



роз’яснює заявнику (стягувачу) його право звернутися до суду із тими самими 
вимогами в порядку спрощеного позовного провадження. 

Ухвалою Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 18 червня 2020 
року заяву про скасування судового наказу, задоволено. 

 
 

Особа, як ветеран війни – учасник бойових дій, звернулась до Смілянського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за правовою 
допомогою, у вирішенні питання щодо скасування судового наказу про стягнення 
боргу за оплату послуг з постачання теплової енергії. 

Центром було прийняте рішення про надання безоплатної вторинної правової 
допомоги вищевказаній особі та виданий наказ на головного спеціаліста відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Смілянського МЦ з 
надання БВПД — Сюкало Ю.П.. Ознайомившись із  документами особи, працівник 
прийняла рішення про необхідність звернення до суду. Було складено заяву про 
скасування судового наказу. Заяву подано до Смілянського міськрайонного суду 
Черкаської області.  

Відповідно до ст. 169 ЦПК України -  після видачі судового наказу суд не пізніше 
наступного дня надсилає його копію (текст), що містить інформацію про веб-адресу 
такого рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, боржникові на його 
офіційну електронну адресу або рекомендованим листом із повідомленням про 
вручення, чи цінним листом з описом вкладеного, якщо офіційної електронної адреси 
боржник не має. Одночасно з копією судового наказу боржникові надсилається копія 
заяви стягувача про видачу судового наказу разом з доданими до неї документами. 
Копія (текст) судового наказу, що містить інформацію про веб-адресу такого рішення 
у Єдиному державному реєстрі судових рішень, разом з додатками надсилаються 
фізичній особі - боржнику на адресу, зазначену в документах, передбачених 
частиною шостою статті 165 цього Кодексу, а боржнику - юридичній особі чи 
фізичній особі - підприємцю - за адресою місцезнаходження (місця проживання), 
зазначеній в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань. Днем отримання боржником копії судового 
наказу є день його вручення боржнику, визначений відповідно до статті 272 цього 
Кодексу. 

Відповідно до ст. 170 ЦПК України - боржник має право протягом п’ятнадцяти 
днів з дня вручення копії судового наказу та доданих до неї документів подати заяву 
про його скасування до суду, який його видав, крім випадків видачі судового наказу 
відповідно до пунктів 4, 5 частини першої статті 161 цього Кодексу. Заява про 
скасування судового наказу може також бути подана органами та особами, яким 
законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб. Заява про 
скасування судового наказу подається в суд у письмовій формі. Заява про скасування 
судового наказу має містити: 1) найменування суду, до якого подається заява; 2) 



повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) 
(для фізичних осіб) заявника і боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) 
або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному 
державному реєстрі підприємств і організацій України заявника та боржника, 
реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника та боржника (для 
фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта заявника та боржника 
для фізичних осіб - громадян України; 3) ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) 
представника боржника, якщо заява подається представником, його місце 
проживання або місцезнаходження; 4) наказ, що оспорюється; 5) зазначення про 
повну або часткову необґрунтованість вимог стягувача. 4. Заява підписується 
боржником або його представником. 5. До заяви про скасування судового наказу 
додаються: 1) документ, що підтверджує сплату судового збору; 2) документ, що 
підтверджує повноваження представника боржника, якщо заява подається таким 
представником; 3) клопотання про поновлення пропущеного строку, якщо заява 
подається після спливу строку, передбаченого частиною першою цієї статті. 6. У разі 
подання неналежно оформленої заяви про скасування судового наказу суддя 
постановляє ухвалу про її повернення без розгляду не пізніше двох днів з дня її 
надходження до суду. 

Відповідно до  відповідно до ст. 171 ЦПК України - заява про скасування 
судового наказу не пізніше наступного дня передається судді. 2. Заява боржника про 
скасування судового наказу, подана після закінчення строку, встановленого 
частиною першою статті 170 цього Кодексу, повертається, якщо суд за заявою особи, 
яка її подала, не знайде підстав для поновлення строку для подання цієї заяви. 3. У 
разі відсутності підстав для повернення заяви про скасування судового наказу, суддя 
не пізніше двох днів після її подання постановляє ухвалу про скасування судового 
наказу, в якій роз’яснює заявнику (стягувачу) його право звернутися до суду із тими 
самими вимогами в порядку спрощеного позовного провадження.  

Ухвалою Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 18 червня 
2020 року по справі № 703/1532/20 заяву про скасування судового наказу, 
задоволено. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адвокат Марина Кожем’як 
 



 
До Черкаського місцевого центру з надання БВПД звернулася гр. О. для 

призначення адвоката за рахунок держави. 
Після зустрічі із клієнтом та вивчення матеріалів справи, адвокат центру, 

підготувала позовну заяву про встановлення факту батьківства, обґрунтовуючи свої 
вимоги наступним. 

Заявниця проживала у фактичних шлюбних відносинах з чоловіком без реєстрації 
шлюбу з 2008 року до моменту  смерті чоловіка, а саме до червня 2019 року. 

В зазначеному цивільному шлюбі у них народився син. Оскільки заявниця не 
перебувала у зареєстрованому шлюбі з чоловіком то у відділі ДРАЦС сина записали 
за прізвищем матері. 

При житті покійний чоловік факт свого батьківства з їхнім спільним сином не 
спростовував та сумніву не піддавав. Вони спільно вели господарство, мали 
спільний побут, спільні кошти. За життя чоловік піклувався про сина, навчав його 
чоловічим справам, займався його вихованням, утриманням. Вони разом 
відпочивали, святкували, їздили в гості до батька чоловіка. 

Для отримання свідоцтва про право на спадщину, заявниця просила суд 
встановити факт того, що покійний чоловік є батьком їхнього сина. 

Згідно ч. 1 ст. 135 СК України при народженні дитини у матері, яка не перебуває у 
шлюбі, у випадках, коли немає спільної заяви батьків, заяви батька або рішення 
суду, запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться за 
прізвищем та громадянством матері, а ім'я та по батькові батька дитини записуються 
за її вказівкою. 

Відповідно до ст. 130 СК України, у разі смерті чоловіка, який не перебував у 
шлюбі з матір`ю дитини, факт його батьківства може бути встановлений за 
рішенням суду. Заява про встановлення факту приймається судом, якщо запис про 
батька дитини у Книзі реєстрації народжень вчинено відповідно до частини 1 ст. 135 
СК України. 

Згідно з п. 7 Постанови Пленуму ВСУ № 3 від 15.05.2006 року «Про застосування 
судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо 
батьківства, материнства та стягнення аліментів» передбачено, що у разі смерті 
чоловіка, який не перебував у шлюбі із матір`ю дитини, або смерті жінки, котра 
вважалась матір`ю останньої, факт їхнього батьківства (материнства) може бути 
встановлено за рішенням суду в окремому провадженні. Заяви про встановлення 
факту як батьківства, так і материнства суд приймає до розгляду, якщо запис про 
батька (матір) дитини в Книзі реєстрації народжень учинено згідно зі ст. 135 СК 
України. 

Соснівський районний суд м. Черкаси рішенням від 23 червня 2020 року позовні 
вимоги  задовольнив в повному обсязі та вирішив встановити факт батьківства, а 
саме, що покійний чоловік дійсно є рідним батьком сина заявниці. 

 
 
 
 

Адвокат Максим Яцюк 
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До Черкаського місцевого центру з надання БВПД звернувся гр. К. для 
призначення адвоката за рахунок держави. 

Після зустрічі із клієнтом та вивчення матеріалів справи, адвокат центру, 
підготував до суду позовну заяву з приводу визнання недійсним та скасування 
рішення Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради про 
перерахування позивачу надміру сплаченої субсидії за період з 01.10.2018 до 
30.04.2019, мотивуючи свої вимоги наступним. 

Відповідно до ч. 1 ст.655 Цивільного кодексу України за договором купівлі-
продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) 
у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується 
прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму. 

Предметом договору купівлі-продажу відповідно до ч.1 ст.656 ЦК України може 
бути товар, який є у продавця на момент укладення договору або буде створений 
(придбаний, набутий) продавцем у майбутньому. 

На підставі ч.1 ст.638 ЦК України договір є укладеним, якщо сторони в належній 
формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є 
умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є 
необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою 
хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. 

Відповідно до ч.1 ст.334 ЦК України право власності у набувача майна за 
договором виникає з моменту передання майна, якщо інше не встановлено договором 
або законом. Переданням майна згідно з ч.2 цієї норми вважається вручення його 
набувачеві. 

Водночас пунктом 1 ч.1 ст.346 ЦК України передбачено, що право власності 
припиняється у разі відчуження власником свого майна. 

Правовідносини, що виникли між сторонами, регулюються Положенням про 
порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 21.10.1995 №848 (у редакції станом на час виникнення спірних 
правовідносин) (далі Положення). 

Відповідно до п.1 Положення житлова субсидія є безповоротною адресною 
державною соціальною допомогою громадянам мешканцям домогосподарств, що 
проживають в житлових приміщеннях (будинках) і не можуть самотужки платити за 
житлово-комунальні послуги, оплачувати витрати на управління багатоквартирним 
будинком. 

Пунктом 2 Положення зазначено, що право на отримання житлової субсидії мають 
громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах 
перебувають на території України, що проживають у житлових приміщеннях 
(будинках). 

Згідно з п.3 Положення призначення житлових субсидій та контроль за їх цільовим 
використанням здійснюється структурними підрозділами з питань соціального 
захисту населення районних, районних у мм. Києві і Севастополі держадміністрацій, 
виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад. 

На підставі підп.2 п.6 Положення житлова субсидія не призначається (у тому числі 
на наступний період), якщо будь-хто із складу домогосподарства або член сім`ї особи 
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із складу домогосподарства має у своєму володінні транспортний засіб, що підлягає 
державній реєстрації і з дати випуску якого минуло менше п`яти років (крім мопеда). 

Наявність (відсутність) у власності або володінні зазначених осіб транспортних 
засобів зазначається у декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за 
призначенням житлової субсидії. 

Виявлення органом, що призначає субсидію, зазначено, що факт подання особою 
недостовірних відомостей у декларації є підставою для повернення коштів, шляхом 
зняття відповідних сум з особових рахунків отримувачів субсидії. 

Адвокат Центру в позовній заяві зазначив, що підставою прийняття спірного 
рішення щодо повернення надміру сплачених коштів на загальну суму 10774,11грн. 
стало отримання відповідачем інформації стосовно зареєстрованого за позивачем 
транспортного засобу (причепу), що підлягає державній реєстрації, з дати випуску 
якого минуло менше 5 років. При цьому відомості про такий транспортний засіб не 
були зазначені позивачем у декларації. 

Заявник стверджував, що продав його згідно з договором купівлі-продажу, а 
обов`язок покупця щодо реєстрації права власності покладений на покупця. У зв`язку 
з цим просив суд задовольнити позов. 

Суд також дійшов висновку, що обов`язок вчинення дії для реєстрації 
вищевказаного причепу покладений саме на його власника, яке набуте на підставі 
договору купівлі-продажу і не залежить від дій позивача. 

Зважаючи, що право власності позивача на транспортний засіб (причіп) 
припинено з моменту укладення згаданого договору купівлі-продажу, а спірним 
рішенням визначено повернути надміру сплачені кошти за період з 01.10.2018 до 
30.04.2019, тобто після відчуження транспортного засобу, суд дійшов висновку, що 
відповідач не довів факту зазначення позивачем у декларації недостовірних 
відомостей, а отже, і правомірність спірного рішення. 

Відповідно, Черкаський окружний адміністративний суд рішенням від 09 липня 
2020 року позов задовільнив повністю, а саме: визнати протиправним і скасувати 
рішення Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради, яким визначено  
розмір сплачених коштів, що підлягають поверненню за період з 01.10.2018 до 
30.04.2019, на загальну суму 10774,11 грн. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Адвокат Микола Ліннік 
 



До Черкаського місцевого центру з надання БВПД звернулася гр. Л. для 
призначення адвоката за рахунок держави. 

Після зустрічі із клієнтом та вивчення матеріалів справи, адвокат центру, 
підготував до суду позовну заяву про відшкодування моральної шкоди, 
обґрунтовуючи свої вимоги наступним: 

ще у грудні 2018 року заявники звернулися з позовом до Головного управління 
Національної поліції в Черкаській області, Державної казначейської служби України 
про відшкодування моральної шкоди. 

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що внаслідок систематичного порушення 
обліково-реєстраційної дисципліни, зловживання службовим становищем та 
службової недбалості працівниками Черкаського відділу поліції Головного 
управління Національної поліції в Черкаській області було: 

-приховано від єдиного обліку заяву позивача з приводу пошкодження огорожі по 
межі та незаконного демонтажу частини паркану та відповідно не притягнуто 
останню до відповідальності за вчинене самоправство; 

-своєчасно не внесено відомості до ЄРДР та не розпочато кримінальне 
провадження  з приводу нанесення їй та її матері тілесних ушкоджень; 

-своєчасно не внесено відомості до ЄРДР та не розпочато кримінальне 
провадження за заявою  з приводу нанесення їй тілесних ушкоджень ; 

-приховано від єдиного обліку заяву з приводу демонтажу огорожі по межі 
домоволодінь з групою невідомих осіб та в присутності дільничних Черкаського 
відділу поліції ГУНП в Черкаській області, та відповідно не притягнуто до 
відповідальності за вчинене самоправство. 

Позивачі зазначали, що вказані порушення підтверджуються висновками 
службового розслідування ГУНП в Черкаській області, а також листом Черкаської 
місцевої прокуратури та Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та 
оперативного реагування. 

Крім того, за заявою було розпочато досудове розслідування за ознаками 
злочинів, передбачених ч. 1 ст. 364 та ч. 1 ст. 367 КК України, у зв`язку із 
порушеннями працівниками ГУНП в Черкаські області, вказаними у висновку 
службового розслідування. 

Слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу Прокуратури Черкаської 
області неодноразово виносились постанови про закриття зазначеного 
кримінального провадження, які були скасовані ухвалами слідчих суддів. 

Остання постанова про закриття кримінального провадження залишена без змін 
ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси. Однак, 
позивачі вказували, що наявність вказаних у Висновку службового розслідування 
порушень в діях працівників поліції не заперечувалась слідчим, тобто у постанові 
слідчого визнано факт наявності події кримінального правопорушення, 
підтверджено в судовому засіданні та вказано в ухвалі слідчого судді. 

Позивачі вказували, що систематична бездіяльність поліції при розгляді звернень, 
приховання поліцією заяв про правопорушення та в результаті цього уникнення 
винними особами відповідальності за їх вчинення, дії поліції в інтересах третіх осіб 
(у тому числі, сприяння вчиненню самоправства та відповідно не припинення 
даного правопорушення) завдало позивачам  суттєвих моральних страждань, які 
виражаються у сильних душевних стражданнях, оскільки держава в особі 



правоохоронного органу не тільки не захистила порушене конституційне право 
позивачів, яке підлягає захисту, а сама його порушила. 

Внаслідок неодноразового приховання поліцією заяв, невжиття належних заходів 
реагування для припинення правопорушень, позивачі вказували, що перебувають у 
постійному стресі, переживають глибокі душевні страждання, які полягають також у 
відчутті стурбованості, страху за своє життя, та були вимушені змінити свій звичний 
спосіб життя, оскільки їм довелося витрачати час та докласти значні зусилля для 
поновлення справедливості у законний спосіб, а також докладати додаткових зусиль 
для відновлення свого здоров`я через тривале перебування у стані стресу. 

Позивачі зазначали, що на підтвердження моральних страждань вони надають 
виписки із медичних карток та інші медичні документи, які на їх думку, 
підтверджують тривалість та стійкість душевних страждань, пов`язаних у тому числі 
і з протиправними діями поліції щодо розгляду їх звернень про правопорушення 
сусідів. 

Згідно зі статтею 19 Конституції України органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в 
межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

Загальні підстави відповідальності за завдану моральну шкоду передбачені 
нормою статті 1167 ЦК України, відповідно до якої шкода, завдана фізичній або 
юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, 
відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності вини. 

Спеціальні підстави відповідальності за шкоду, завдану органом державної влади, 
зокрема органами дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або 
суду, визначені статтею 1176 ЦК України. Ці підстави характеризуються 
особливостями суб`єктного складу заподіювачів шкоди, серед яких законодавець 
виокремлює посадових чи службових осіб органу, що здійснює оперативно-
розшукову діяльність, органи досудового розслідування, прокуратури або суду, та 
особливим способом заподіяння шкоди. Сукупність цих умов і є підставою 
покладення цивільної відповідальності за завдану шкоду саме на державу. 

Шкода, завдана незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що 
здійснює оперативно-розшукову діяльність, розслідування, прокуратури або суду, 
відшкодовується державою лише у випадках вчинення незаконних дій,вичерпний 
перелік яких охоплюється частиною першою статті 1176 ЦК України, а саме у 
випадку незаконного засудження, незаконного притягнення до кримінальної 
відповідальності, незаконного застосування запобіжного заходу, незаконного 
затримання, незаконного накладення адміністративного стягнення у вигляді арешту 
чи виправних робіт. 

За відсутності підстав для застосування частини першої статті 1176 ЦК України, в 
інших випадках заподіяння шкоди цими органами діють правила частини шостої 
цієї статті - така шкода відшкодовується на загальних підставах, тобто виходячи із 
загальних правил про відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, їх 
посадовими та службовими особами (статті1173,1174цьогоКодексу). 

Шкода, завдана фізичній або юридичній особі незаконними рішеннями, дією чи 
бездіяльністю органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим 
або органу місцевого самоврядування при здійсненні ними своїх повноважень, 
відшкодовується державою, Автономною Республікою Крим або органом місцевого 
самоврядування незалежно від вини цих органів (стаття 1173 ЦК України). 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1


Статтею 1174 ЦК України  передбачено, що шкода, завдана фізичній або 
юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю посадової або 
службової особи органу державної влади, органу влади Автономної Республіки 
Крим або органу місцевого самоврядування при здійсненні нею своїх повноважень, 
відшкодовується державою, Автономною Республікою Крим або органом місцевого 
самоврядування незалежно від вини цієї особи. 

Відповідно до статті 23 ЦК України особа має право на відшкодування моральної 
шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. 

Моральна шкода полягає, зокрема, у душевних стражданнях, яких фізична особа 
зазнала у зв`язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім`ї чи 
близьких родичів. 

Враховуючи наведене, позивачі просили суд стягнути моральну шкоду, заподіяну 
особам незаконними рішеннями чи бездіяльністю органів, що здійснюють 
оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, в розмірі по 
100 000 грн кожній. 

Рішенням Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11 січня 2020 року в 
задоволенні позовних вимог відмовлено (http://reyestr.court.gov.ua/Review/87100924). 

Не погоджуючись із рішенням суду першої інстанції, адвокат Центру, Микола 
Ліннік подав апеляційну скаргу, в якій просив скасувати рішення Придніпровського 
районного суду м. Черкаси та постановити нове рішення, яким задовольнити позовні 
вимоги у повному обсязі. 

В апеляційній скарзі вказував, що підставою для відшкодування шкоди позивачам 
є порушення працівниками поліції Закону України «Про звернення громадян». 

Зазначав, що факти неправомірності дій працівників поліції при розгляді звернень 
позивачів  підтверджуються ухвалою слідчого судді Придніпровського районного 
суду м. Черкаси, у якій вказано, що наявність вказаних у Висновку службового 
розслідування від порушень в діях працівників поліції, не заперечувалось слідчим  у 
постанові про закриття кримінального провадження. 

Вказують, що у Висновку службового розслідування  зазначено про наявність у 
діях відповідачів ознак адміністративного правопорушення, однак несвоєчасна 
реєстрація працівниками поліції заяв позивачів унеможливила складення протоколів 
про адміністративне правопорушенні та притягнення осіб до адміністративної 
відповідальності. 

Скаржники вважали, що враховуючи факт доведеності наявності події 
кримінального правопорушення за ознаками злочинів, в якому позивачі були 
визнані потерпілими; факт доведеності неодноразового порушення поліцією 
конституційного права позивачів на об`єктивний розгляд звернень і надання 
обґрунтованої відповіді у встановлений строк, та незабезпечення поліцією 
своєчасного захисту прав позивачів, останні мають право на відшкодування 
моральної шкоди. 

Стверджували, що судом першої інстанції не надано належної оцінки 
твердженням позивачів про те, що встановлені порушення працівників поліції 
завдали позивачам моральних страждань, які виражаються у сильних душевних 
хвилюваннях та зміні звичного способу життя, оскільки їм довелося витрачати час 
та докладати значних зусиль для доведення неправомірності дій поліції шляхом 
звернення до вищестоящих органів, прокуратури і суду для відновлення своїх прав 
та забезпечення реєстрації їх заяв. 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/87100924
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Також вважали, що надані ними виписки з медичних карток та інші медичні 
документи є достовірними та належними доказами завдання позивачам моральної 
шкоди внаслідок бездіяльності працівників правоохоронних органів щодо не 
реєстрації заяв, несвоєчасного внесення відомостей до ЄРДР. 

Крім того зазначали, що у зв`язку зі скрутним матеріальним становищем вони 
були позбавлені можливості оплатити вартість проведення судової психологічної 
експертизи на предмет встановлення наявності/відсутності моральних страждань 
внаслідок незаконних дій або бездіяльності відповідача, та такий висновок не є 
обов`язковим для суду. 

Адвокат Центру просив задовольнити апеляційну скаргу на рішення 
Придніпровського районного суду м. Черкаси. 

Враховуючи, що висновки викладені в рішенні суду першої інстанції не 
відповідають обставинам справи, колегія суддів Черкаського апеляційного суду у 
постанові від 24 червня 2020 року вказала, що апеляційна скарга підлягає частковому 
задоволенню, рішення суду першої інстанції скасуванню із ухваленням нового 
рішення про часткове задоволення позовних вимог, а саме: стягнення з Державного 
бюджету України через Державну казначейську службу України шляхом списання 
коштів з єдиного казначейського рахунку на користь заявників 110000 грн. та 26000 
грн. в рахунок відшкодування моральної шкоди, завданої бездіяльністю Головного 
управління Національної поліції у Черкаській області щодо неналежного розгляду 
звернень позивачів. 

 
 

Адвокат Ростислав Пилипенко 
 
Особа С. отримала кредит у КБ Банк “Надра” та придбала житло- квартиру, яку 

передали в іпотеку для забезпечення кредитного договору.  З часом у С. виникла 
заборгованість по сплаті кредитних платежів і банком було подано позовну заяву про 
стягнення заборгованості. Ця заява була задоволена, судом видано виконавчий лист , 
працівником державної виконавчої служби для виконання судового рішення 
накладено арешт на вищевказану квартиру.   З часом   КБ Банк “Надра” припинив 
своє існування й заборгованість була викуплена іншою фінансовою установою на 
підстав договору про переуступку права вимоги боргу,  виконавчий лист було 
повернуто позивачу на підставах Закону України “Про виконавче провадження”, але 
арешт з майна  знято не було. Новий кредитор претензій до боржника не мав однак 
арешт державний виконавець зняти відмовилась. Таким чином С. не могла вільно 
користуватись своїми правами як власник нерухомого майна. 

Тоді С. звернувся  з заявою до Золотоніського МЦ для надання безоплатної 
вторинної правової допомоги 

Після розгляду заяви С.  їй було призначено адвоката для підготовки позовної 
заяви. Адвокат отримав доручення для підготовки позовної заяви та інших 
необхідних документів й він, зібравши ці документи, підготував позовну заяву до 
Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області. В подальшому адвокат 
також представив інтереси клієнта в суді. 

Примусове  виконання  рішень  покладається   на   державну виконавчу  службу,  
яка  входить  до  системи органів Міністерства юстиції України.  Примусове 



виконання рішень здійснюють державні виконавці, визначені Законом   України   
"Про   державну   виконавчу службу" . 

Вимоги державного виконавця щодо виконання рішень обов'язкові для всіх 
органів, організацій, посадових осіб, фізичних і юридичних осіб на території 
України.  

Державний виконавець зобов'язаний вживати передбачених цим Законом заходів 
примусового виконання рішень, неупереджено, своєчасно і в повному обсязі 
вчиняти виконавчі дії, в т.ч. накладати арешт на майно боржника, опечатувати, 
вилучати, передавати таке майно на зберігання та реалізовувати його в 
установленому законодавством порядку.  

Згідно ст. 50 Закону України “Про виконавче провадження” у разі   закінчення   
виконавчого   провадження   (крім направлення виконавчого  документа  за  
належністю  іншому  органу державної  виконавчої служби, офіційного 
оприлюднення повідомлення про   визнання   боржника   банкрутом  і  відкриття  
ліквідаційної процедури,  закінчення  виконавчого  провадження за рішенням суду, 
винесеним  у  порядку  забезпечення  позову  чи  вжиття запобіжних заходів,  а  
також крім випадків нестягнення виконавчого збору або витрат,  пов'язаних з 
організацією та проведенням виконавчих дій), повернення   виконавчого  документа  
до  суду  або  іншого  органу (посадовій  особі),  який  його  видав, арешт, 
накладений на майно боржника, знімається, скасовуються інші вжиті державним 
виконавцем заходи  примусового  виконання  рішення,  а також провадяться інші дії,  
необхідні  у зв'язку із завершенням виконавчого провадження.  

Завершене виконавче провадження не може бути розпочате знову, крім випадків, 
передбачених цим Законом. 

У разі, якщо у виконавчому провадженні державним виконавцем накладено арешт 
на майно  боржника,  у  постанові  про  закінчення виконавчого  провадження  або  
повернення виконавчого документа до суду  або  іншого  органу  (посадовій  особі),  
який  його  видав, державний  виконавець  зазначає про зняття арешту,  накладеного 
на майно боржника. 

У разі прийняття судом рішення про зняття арешту з майна арешт з майна 
знімається за постановою державного виконавця не пізніше наступного дня, коли 
йому стало відомо про такі обставини. Копія постанови про зняття арешту з майна 
надсилається боржнику та органу (установі), якому була надіслана для виконання 
постанова про накладення арешту на майно боржника.  

Таким чином, якщо державний виконавець при закінченні виконавчого 
провадження не скасував арешт майна боржника, особа, яка не згідна з діями 
державного виконавця може звернутись до суду з скаргою на такі дії на протязі 10 
днів з дня, коли вона дізналась, або могла дізнатись про порушення її прав та 
свобод. В разі, якщо такий строк пропущено, можна подати клопотання про 
поновлення строку на оскарження. Тоді арешт буде знято за постановою суду. 

02.07.2020.р. суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області 
Середа Л.В.., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом С.  
прийняла рішення задовольнити позовні вимоги та скасувала рішення державного 
виконавця про накладення арешту на майно боржника та заборону його відчуження 
й зобов'язала виключити відомості про обтяження з усіх реєстрів. 

 
Адвокат Ілля Забаркін 



 
   23.09.2019 до Уманського місцевого центру з надання БВПД звернувся громадянин  
В.  про надання безоплатної вторинної правової допомоги, що передбачало 
представництво інтересів у суді та інших органах та установах. 
Відповідно до п.1 ч.1 ст. 14 ЗУ “Про безоплатну правову допомогу” Громадянин В. є 
суб'єктом права на безоплатну вторинну правову допомогу. 
   Згідно наказу Уманського МЦ з надання БВПД від 26.09.2019 №  293 видано 
доручення № 179 від 26.09.2019 про надання громадянину безоплатної вторинної 
правової допомоги та призначено адвоката Іллю Забаркіна. 
Громадянин В. звернувся до суду з позовом до громадянки О.  про стягнення 
заборгованості за договором найму житла. 
Позивач громадянин В. обґрунтовував вимоги ти, що він є власником квартири на 
підставі свідоцтва про право на спадщину за законом.  
   У 2018 році між громадянином В. та громадянкою О. укладено договір найму 
житлового приміщення, відповідно до якого орендодавець, в порядку та на умовах 
визначених цим договором,  зобов`язується передати орендареві у строкове платне 
користування квартиру, яка складається з трьох кімнат придатних для проживання.  
   Згідно п. 4.1. вищевказаного договору, розмір орендної плати за користування 
приміщенням складає 1 200 грн. 00 коп. за місяць. 
Відповідно до п. 4.2. Договору орендна плата сплачується орендарем не пізніше 28 
числа кожного місяця. 
   Пунктом 4.4. Договору передбачено, що орендар зобов`язаний протягом 3 трьох 
днів з моменту прийняття орендованого житлового приміщення перерахувати 
орендну плату за перші 2 місяці та за кожен послідуючий місяць авансом. 
   Акт приймання-передачі квартири  був підписаний громадянином В. та 
громадянкою О. у 2018 році. 
Пункт 4.5. Договору встановлює, що усі витрати за користування комунальними 
послугами, телефонами, інтернету оплачуються орендарем самостійно за 
розрахунковими рахунками, наданими орендодавцем. 
   У 2019 році був укладений додаток до Договору, згідно якого змінився кількісний 
склад осіб, що проживають в квартирі, а також розмір орендної плати, що з 2019 року 
складає 2 500 грн. щомісячно. 
Відповідачем за період проживання з 2018 року по даний час було сплачено 9 395,97 
грн. в рахунок оплати оренди квартири. 
   Заборгованість по орендній платі на сьогодні складає 11 704,03 грн. 
   Заборгованість за комунальні послуги за період проживання відповідача в квартирі 
складає 9 725,04 грн. Розмір неустойки складає 0,1 % за кожен день прострочення 
платежу, а загалом 4 579,5 грн. 
Загальна сума заборгованості відповідача за Договором складає 26 008,57 грн. 
Громадянці О. була направлена претензія з вимогою погасити заборгованість, але 
вона її проігнорувала. 
   Громадянин В. повідомив, що з часу звернення з позовом до суду заборгованість по 
орендній платі збільшилась, оскільки громадянка О. ухилилась від виконання 
договору, акт приймання-передачі квартири досі не підписаний, ключі від квартири 
не повернуті. 



 Відповідно до ч. 1 ст. 810 ЦК України, за договором найму (оренди) житла одна 
сторона - власник житла (наймодавець) передає або зобов`язується передати другій 
стороні (наймачеві) житло для проживання у ньому на певний строк за плату. 
    Згідно ч. 2 ст. 158 ЖК Української РСР, договір найму жилого приміщення 
укладається між власником будинку (квартири) і наймачем у письмовій формі з 
наступною реєстрацією у виконавчому комітеті місцевої Ради народних депутатів 
або в органі управління, що ним утворюється. Договір повинен містити вказівку на 
предмет договору, строк, на який він укладається, визначати права і обов`язки 
наймодавця і наймача та інші умови найму. 
   Частиною 1 ст. 1216 ЦК України встановлено, що спадкуванням є перехід прав та 
обов`язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб 
(спадкоємців). 
   Відповідно до ч. 1 ст. 1218 ЦК України до складу спадщини входять усі права та 
обов`язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не 
припинилися внаслідок його смерті. 
   Відповідно до абз. 3 ч. 2 ст. 331ЦК України, якщо право власності на нерухоме 
майно підлягає державній реєстрації, то таке право власності виникає з моменту 
державної реєстрації. 
   Згідно п. 1 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004  № 1952-IV, державна реєстрація 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі - державна реєстрація прав) - 
офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення 
речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних 
відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. 
   Відповідно до п. 3, 5 ч. 1 ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 1 липня 2004 року № 1952-IV, державна 
реєстрація права власності та інших речових прав, крім державної реєстрації права 
власності на об`єкт незавершеного будівництва, проводиться на підставі: свідоцтва 
про право на спадщину, виданого нотаріусом або консульською установою 
України,чи його дубліката; свідоцтва про право власності, виданого органом 
приватизації наймачам житлових приміщень у державному та комунальному 
житловому фонді, чи його дубліката. 
   Згідно п. 2 ч. 3 ст. 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень» від 1 липня 2004 року № 1952-IV, речові права на 
нерухоме майно та їх обтяження, що виникли до 1 січня 2013 року, визнаються 
дійсними за наявності однієї з таких умов, зокрема, тим, що на момент виникнення 
таких прав діяло законодавство, що не передбачало їх обов`язкової реєстрації. 
   Згідно ч. 1 ст. 13 Закону України «Про власність» від 07.02.1991 № 697-ХІІ, (який 
був чинним на момент виникнення правовідносин) об`єктами права приватної 
власності є жилі будинки, квартири, предмети особистого користування, дачі, садові 
будинки, предмети домашнього господарства, продуктивна і робоча худоба, земельні 
ділянки, насадження на земельній ділянці, засоби виробництва, вироблена продукція, 
транспортні засоби, грошові кошти, акції, інші цінні папери, а також інше майно 
споживчого виробничого призначення. 
   Відповідно до ст. 638 ЦК України договір є укладеним, якщо сторони в належній 
формі досягли згоди щодо усіх істотних його умов. Істотними умовами договору є 
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умови про предмет договору, умови, що визначені законом, як істотні або є 
необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови щодо яких за заявою 
хоча б однієї зі сторін має бути досягнуто згоди. Договір укладається шляхом 
пропозиції однієї сторони укласти його  (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) 
другою стороною. 
   Згідно ч. 1, 2 ст. 639 ЦК України, договір може бути укладений у будь-якій формі, 
якщо вимоги щодо форми договору невстановлені законом. Якщо сторони 
домовилися укласти договір у певній формі, він вважається укладеним з моменту 
надання йому цієї форми, навіть якщо законом ця форма для даного виду договорів 
не вимагалася. 
   Відповідно до п. 9.1 договору найму житлового приміщення, він   набирає чинності 
з моменту його підписання сторонами і діє строком один рік із можливістю 
пролонгації. 
   Відповідно до ч. 1, 2 ст. 640 ЦК України, договір є укладеним з моменту одержання 
особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї 
пропозиції. Якщо для укладення договору необхідні також передання майна або 
вчинення іншої дії, договір є укладеним з моменту передання відповідного майна або 
вчинення певної дії. 
   Згідно ч. 1 ст. 641 ЦК України, пропозицію укласти договір (оферту) може зробити 
кожна зі сторін майбутнього договору. Пропозиція укласти договір має містити 
істотні умови договору і виявляти намір особи, яка її зробила, вважати себе 
зобов`язаною у разі її прийняття. 
    Відповідно до ч. 1, 2 ст. 642 ЦК України, відповідь особи, якій адресована 
пропозиція укласти договір, про її прийняття (акцепт) повинна бути повною і 
безумовною. Якщо особа, яка одержала пропозицію укласти договір, у межах строку 
для відповіді вчинила дію відповідно до вказаних у пропозиції умов договору 
(відвантажила товари, надала послуги, виконала роботи, сплатила відповідну суму 
грошей тощо), яка засвідчує її бажання укласти договір, ця дія є прийняттям 
пропозиції, якщо інше не вказане в пропозиції укласти договір або не встановлено 
законом. 
   Договір не може вважатися не укладеним після його повного чи часткового 
виконання. 
   Дані норми права викладені у постанові Великої Палати Верховного Суду від 5 
червня 2018 року у справі № 338/180/17, провадження № 14-144 цс 18. 
   Відповідно до ч. 1 ст. 811 ЦК України договір найму житла укладається у 
письмовій формі. 
   Згідно ч. 1, 2 ст. 207 ЦК України, правочин вважається таким, що вчинений у 
письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах (у 
тому числі електронних), у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Правочин 
вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо воля сторін виражена за 
допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв`язку. 
Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний 
його стороною (сторонами). 
   Відповідно до ч. 1 ст. 210 ЦК України, правочин підлягає державній реєстрації 
лише у випадках, встановлених законом. Такий правочин є вчиненим з моменту його 
державної реєстрації. 
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   Тобто, норми діючого законодавства не передбачають обов`язкової державної 
реєстрації договору найму житлового приміщення. 
    Громадянин В. у позовній заяві просив стягнути з громадянки О. на його користь 
34 569 грн. 22 коп. заборгованості за договором найму житлового приміщення від 
2018 року, з яких 16 704, 03 грн. заборгованість з орендної плати, 9 725,04 грн. 
заборгованість з оплати комунальних послуг, 8 140,15 грн. пеня. В подальшому 
уточнив позовні вимоги та просив стягнути 28 428,09 грн., з яких 16 647,99 грн. 
заборгованість з орендної плати, 9 725,04 грн. заборгованість з оплати комунальних 
послуг, 2 055,06 грн. пеня.   
 
    Суддею Монастирищенського районного суду Черкаської області у справі  № 
702/706/19 рішенням від 12.06.2020 позов задоволено частково, а саме в частині 
стягнення заборгованості з орендної плати у сумі  11 704,03 грн.   
 
 

Адвокат Король Олег  
      До Золотоніського МЦ з заявою про надання безоплатної вторинної правової 
допомоги звернувся громадянин М., який є потерпілим у кримінальному 
провадженні, відносно якого вчинено розбійний напад, побиття та заволодіння 
майном - мобільним телефоном, чим спричинено матеріальну шкоду. Окрім того, 
відповідно до висновку судово-медичного експерта сукупність нанесених побоїв  
відносяться до категорії тілесних ушкоджень середньої тяжкості, що спричинили 
тривалий розлад здоров'я. 
      За результатами розгляду звернення, Золотоніським МЦ призначено адвоката 
Олега Короля для представництва інтересів клієнта, як потерпілого у кримінальному 
провадженні під час розгляду справи у суді. Адвокат отримав доручення, підготував 
та подав до Соснівського районного суду м. Черкаси цивільний позов (в порядку ст. 
128 КПК України) та в подальшому представляв інтереси клієнта в суді. 
Загальні положення законодавства щодо відшкодування (компенсації) шкоди у 
кримінальному провадженні передбачають наступне.  
     Злочин тягне за собою ряд юридичних наслідків, з яких для потерпілого 
найважливішим є відновлення його порушеного права, яке досягається за допомогою 
цивільного позову. Адже злочином може бути завдано як матеріальну так і моральну 
шкоду.  
     Особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним 
діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право на відшкодування такої 
шкоди. Цивільним позивачем може бути, як фізична так і юридична особа, яка 
визнана потерпілою в конкретному кримінальному провадженні.  
 Для відновлення та захисту своїх прав потерпілий під час кримінального 
провадження до початку судового розгляду пред’являє цивільний позов, який за 
своєю формою та змістом повинен відповідати вимогам, встановленим до позовів, які 
пред’являються у порядку цивільного судочинства. Цивільний позов подається до 
органу судового розслідування або суду, в якого на розгляді перебуває кримінальне 
провадження. 
 Позов про відшкодування (компенсації) шкоди завданої кримінальним 
правопорушення або іншим суспільно небезпечним діянням може бути подано і до 



суду першої інстанції в порядку цивільного судочинства, якщо особа, не пред’явила 
цивільного позову в кримінальному провадженні, або її цивільний позов було 
залишено без розгляду. 
 Відмова у позові в порядку цивільного, господарського або адміністративного 
судочинства позбавляє цивільного позивача права пред’являти той же позов у 
кримінальному провадженні. Особа, яка не пред’явила цивільного позову в 
кримінальному провадженні, а також особа, цивільний позов якої залишено без 
розгляду, має право пред’явити його в порядку цивільного судочинства. 
 Та подання цивільного позову у кримінальному процесі має деякі переваги, 
оскільки одночасний розгляд судом кримінальної справи й цивільного позову 
забезпечує більш повне та об'єктивне дослідження обставин справи — адже розмір 
заподіяної шкоди нерідко впливає на кваліфікацію злочину та міру покарання, а тому 
цивільному позивачеві легше доказувати наявність підстав і розміру цивільного 
позову саме в кримінальному процесі  
 Шкоду завдану кримінальним правопорушення або іншим суспільно 
небезпечним діянням відшкодовує підозрюваний, обвинувачений або фізична чи 
юридична особа, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану 
діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила 
суспільно небезпечне діяння. 
 Цивільні позивачі у кримінальному провадженні звільняються від сплати 
судового збору з позовів про відшкодування будь-якої шкоди, завданої в результаті 
вчинення кримінального правопорушення. 
   29.07.2020 суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ухвалив вирок (справа № 
712/6022/19), яким визнано особу, що вчинила кримінальне правопорушення, 
винною, та визначив стягнути на користь гр. М. матеріальну та моральну шкоду. В 
результаті чого інтереси клієнта захищені та цивільний позов задоволено в повному 
обсязі.  
 

Адвокат Логвин Олександр  
 

         До Черкаського місцевого центру з надання БВПД звернулася громадянка Н. з 
метою отримання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Після зустрічі із клієнткою та вивчення матеріалів справи, призначений адвокат 
Олександр Логвин підготував позовну заяву про визнання договору довічного 
утримання недійсним, обґрунтовуючи свої вимоги наступним. 

2015 року між заявницею та відповідачем було укладено договір довічного 
утримання (догляду). Згідно вказаного договору відповідач взяла на себе 
зобов`язання довічно утримувати її, доглядати (піклуватися), що включає в себе 
забезпечення її харчуванням, необхідним одягом, медикаментами та лікарськими 
засобами, надання медичної допомоги шляхом залучення кваліфікованих медичних 
працівників, забезпечення всіма засобами домашнього вжитку, а також забезпечувати 
матеріально. 



Натомість гр. Н. передала відповідачу у власність квартиру, який зобов`язався в 
подальшому безкоштовно її забезпечувати та доглядати.  

Певний час відповідач сумлінно виконувала свої зобов`язання, а з вересня 2017 
року перестала приходити до неї і забезпечувати харчуванням, медикаментами та 
лікарськими засобами, доглядати, перестала цікавитися її потребами та станом 
здоров`я. 

Під час судового засідання, свідок пояснювала, що громадянці  Н. вона 
допомагає. Вказувала, що відповідачка протягом останніх трьох місяців взагалі не 
з`являлась, допомоги не надавала.  

Представником позивача доведено факт невиконання відповідачем своїх 
обов`язків за договором довічного утримання. 

Тому, адвокат Центру, Олександр Логвин просив суд розірвати договір 
довічного утримання укладений між сторонами, застосувати наслідки розірвання 
договору довічного утримання та повернути заявниці квартиру.  

Враховуючи те, що підставою для скасування обтяження-заборони на нерухоме 
майно, є рішення суду, позивач позбавлений можливості реалізувати свої права 
власника нерухомого майна в інший, крім судового захисту спосіб, тому суд вважав 
за можливе позовні вимоги задовольнити та скасувати обтяження-заборону на 
нерухоме майно, а саме на квартиру.  

Згідно з ч.1 ст.319 ЦК України, власник володіє, користується, розпоряджається 
своїм майном на власний розсуд. 

Відповідно до ст.391 ЦК України, власник майна має право вимагати усунення 
перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном. 

Згідно ст.16 ЦК України, одним із способів захисту цивільних прав та інтересів 
може бути припинення дії, яка порушує права. 

Відповідно до ст.629 ЦК України, договір є обов`язковим для виконання 
сторонами. 

Згідно ст.744 ЦК України, за договором довічного утримання (догляду) одна 
сторона (відчужувач) передає другій стороні (набувачеві) у власність житловий 
будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме майно або рухоме майно, яке має 
значну цінність, взамін чого набувач зобов`язується забезпечувати відчужувача 
утриманням та (або) доглядом довічно. 

Відповідно до ч.1 ст.526 ЦК України, зобов`язання має виконуватися належним 
чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного 
законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового 
обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. 

Відповідно до ст. 745 ЦК України договір довічного утримання (догляду) 
укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2020_07_16/pravo1/T030435.html?pravo=1


Згідно ст. 749 ЦК України у договорі довічного утримання (догляду) можуть 
бути визначені всі види матеріального забезпечення, а також усі види догляду 
(опікування), якими набувач має забезпечувати відчужувача. Якщо обов`язки 
набувача не були конкретно визначені або у разі виникнення потреби забезпечити 
відчужувача іншими видами матеріального забезпечення та догляду спір має 
вирішуватися відповідно до засад справедливості та розумності. Набувач 
зобов`язаний у разі смерті відчужувача поховати його, навіть якщо це не було 
передбачено договором довічного утримання (догляду). 

Відповідно до ст.ст. 750, 751 ЦК України набувач може бути зобов`язаний 
забезпечити відчужувача або третю особу житлом у будинку (квартирі), який йому 
переданий за договором довічного утримання (догляду). 

П.1 ч.1 ст.755 ЦК України передбачено, що  договір довічного утримання 
(догляду) може бути розірваний за рішенням суду за умови доведення відчужувачем 
факту порушення набувачем своїх обов`язків за договором довічного утримання 
(догляду), що може проявлятися у вигляді неповного чи неналежного забезпечення 
доглядом, допомогою, харчуванням відчужувача або у вигляді повного невиконання 
вказаних дій, зокрема на вимогу відчужувача. 

Правовим наслідком розірвання договору довічного утримання у зв`язку з 
невиконанням або неналежним виконанням набувачем обов`язків за договором є 
повернення до відчужувача права власності на майно, яке було ним передане 
(частина перша статті 756 ЦК України). 

Рішенням Придніпровського районного суду міста Черкаси у справі №  
711/10079/19  від 20.07.2020 заяву про розірвати договору довічного утримання та 
застосування наслідків розірвання договору довічного утримання та повернення 
заявниці квартири, а також скасування заборони щодо відчуження квартири, 
задоволено. 

 
Адвокат Атопкін Сергій   

 
До Черкаського місцевого центру з надання БВПД звернулася гр. А. для 

призначення адвоката за рахунок держави. 
Після зустрічі із клієнтом та вивчення матеріалів справи, адвокат Сергій Атопкін 

підготував до суду позовну заяву про відшкодування моральної та матеріальної 
шкоди, обґрунтовуючи свої вимоги наступним.  

В провадженні Соснівського районного суду м. Черкаси знаходиться справа про 
обвинувачення відповідача у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України. 

18.06.2020 керуючи автомобілем в стані алкогольного сп`яніння, згідно висновку 
КНП “Черкаський обласний наркологічний диспансер”, відповідач здійснив наїзд на 
гр. А.  



В результаті дорожньо-транспортної пригоди потерпіла  отримала тілесні 
ушкодження середньої тяжкості, що спричинили тривалий розлад здоров’я.  

Матеріальна шкода, яка завдана з боку відповідача оцінюється виходячи з 
фактично понесених витрат на лікування та становить  4 960, 98 гривень. 

Адвокат в позовній заяві зазначав, що майнова шкода, завдана неправомірними 
рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або 
юридичної особи, відшкодовуються в повному обсязі особою, яка її завдала. 

Моральну шкоду від протиправної поведінки відповідача гр. А. оцінив у 10 000 
грн., яка полягає у розладі душевного здоров’я внаслідок вчинення щодо потерпілої 
кримінального правопорушення.  

Відповідно до ст.23 ЦК України, особа має право на відшкодування моральної 
шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. 

Частиною 1 статті 1167 ЦК України встановлено, що моральна шкода, завдана 
фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, 
відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини, крім випадків, 
встановлених частиною другою цієї статті. 

Відповідно до Постанови Пленуму ВСУ №4 від 31.03.1995р. «Про судову 
практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» даної 
постанови під моральною шкодою слід розуміти втрати немайнового характеру 
внаслідок моральних чи фізичних страждань, або інших негативних явищ, заподіяних 
фізичній чи юридичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб. 

Відповідно до ч.1 ст.1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними 
рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або 
юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, 
відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. 

Соснівським районним судом м. Черкаси у справі № 712/7378/20 від 18.08.2020 
цивільний позов задоволено, стягнуто матеріальну та моральну шкоду завдану 
внаслідок ДТП. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заступник директора Черкаського МЦ з надання БВПД 
Мостова Ірина 
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До Черкаського місцевого центру з надання БВПД звернувся громадянин М. для 
складення процесуальних документів щодо оскарження відмови Департаменту 
соціального захисту населення у наданні йому пільг, як учаснику Великої 
Вітчизняної війни. 

Після зустрічі із клієнтом та вивчення матеріалів справи, працівник центру Ірина 
Мостова підготувала до суду позовну заяву про  визнання протиправною 
бездіяльність та зобов’язання  вчинити дії, обгрунтовуючи свої вимоги наступним. 

На звернення позивача щодо нарахування йому пільг на оплату за користування 
житлово-комунальними послугами Департаментом соціальної політики Черкаської 
міської ради всупереч вимог чинного закону позбавлено заявника пільг на оплату 
житлово-комунальних послуг з тих підстав, що його сукупний дохід за останні 6 
місяців перевищує величину доходу, який дає право на соціальну пільгу.  

Іриною Мостовою в позовній заяві зазначено, що відповідачем безпідставно 
застосовано норму, визнану неконституційною рішенням Конституційного суду 
України від 18.12.2018 №12-р/2018, зокрема, частину шосту статті 14, частину другу 
статті 16 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту" від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII, зі змінами.  

Згідно з ч.2 ст.19 Конституції України органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в 
межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

Правовий статус ветеранів війни, забезпечення створення належних умов для їх 
життєзабезпечення, сприяння формуванню в суспільстві шанобливого ставлення до 
них визначається Законом України від 22.10.1993 №3551-ХІІ "Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту" (далі Закон №3551-ХІІ). 

Відповідно до пунктів 4, 5, 6 ч.1 ст.14 Закону № 3551-ХІІ,  учасникам війни 
надається: 

50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах 
норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на 
кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право 
на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім`ю); 

50-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами (газом, 
електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових 
потреб в межах середніх норм споживання; 

50-відсоткова знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, 
встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не 
мають центрального опалення. 

Підпунктом 1 п.9 Розділу I Закону України від 28.12.2014 №76-VIII "Про 
внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деяких законодавчих актів 
України" статтю 14 Закону №3551-XII доповнено частиною 6 такого змісту: 
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«Установити, що пільги, передбачені пунктами 1, 2, 4, 5, 6 та 18 частини першої цієї 
статті, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім`ї в 
розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, 
який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України». 

Рішенням Конституційного Суду України від 18.12.2018 № 12-р/2018 
встановлено, що частина шоста статті 14, частина друга статті 16 Закону України 
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22 жовтня 1993 року 
№ 3551-XII, зі змінами, визнані неконституційними, втрачають чинність через три 
місяці з дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення, тобто з 
18.03.2019. 

Аналізуючи вищенаведені правові норми, слід звернути увагу на те, що 
починаючи з 18.03.2019 при наданні пільг учасникам війни не враховується умова, 
яка була передбачена частиною 6 статті 14 Закону № 3551, зокрема, що розмір 
середньомісячного сукупного доходу сім`ї в розрахунку на одну особу за попередні 
шість місяців має не перевищувати величини доходу, який дає право на податкову 
соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

З урахуванням зазначеного, беручи до уваги, що Рішення Конституційного Суду 
України № 12-р/2018 набрало чинності 18.03.2019, тому починаючи з 19.03.2019 
застосуванню підлягають положення частини першої статті 14 Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 № 3551-ХІІ, 
чинної до внесення змін Законом України "Про внесення змін та визнання такими, 
що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" від 28.12.2014 № 76-VIII. 

Пунктом 5 частини першої статті 14 Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 № 3551-ХІІ встановлено, що 
учасникам війни надаються пільги з 50-процентної знижки плати за користування 
комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та 
скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм 
споживання, тому суд вважає, що з 19.03.2019 позивач має право на вказані пільги. 

Рішенням № 580/2754/20 Черкаського окружного адміністративного  суду позов   
задоволено в повному обсязі, а саме: 
визнані протиправними дії Департаменту соціальної політики Черкаської міської 
ради щодо відмови у відновленні заявнику пільг на оплату за користування житлово-
комунальними послугами, передбаченими п.п. 4, 5, 6 частини 1 статті 14 Закону 
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", як учаснику 
війни та зобов`язано Департамент соціальної політики Черкаської міської ради 
здійснити з 19.03.2019 нарахування пільг на оплату за користування житлово-
комунальними послугами, передбаченими п.п. 4, 5, 6 частини 1 статті 14 Закону 
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", як учаснику 
війни. 
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До Черкаського місцевого центру з надання БВПД звернулася гр. Н., яка бажала 
в судовому порядку стягнути матеріальну та моральну шкоду, що була заподіяна 
внаслідок залиття квартири.  

Місцевим центром призначено заступника директора, Ірину Мостову для  
здійснення представництва інтересів в суді. 

Суть справи полягала в тому, що заявниця є власницею квартири, яку 
неодноразово було затоплено з вищерозташованої квартири відповідачів, що 
підтверджується відповідними актами. Для з`ясування причин заливу квартири 
заявника працівниками управляючої компанії було обстежено стан інженерних 
мереж та сантехнічного обладнання в квартирі. Під час обстеження недоліків та 
протікань не виявлено. Час та причину заливу встановити неможливо.  

В подальшому гр. Н. звернулася в бюро судових експертиз з проханням про 
проведення експертного будівельно-технічного дослідження квартири заявника. 

Відповідно до висновку за результатами проведення експертного будівельно-
технічного дослідження  зазначено, що під час натурного обстеження квартири 
експертом в присутності заявника були зафіксовані пошкодження оздоблювальних 
покриттів стелі та стін в приміщенні житлових кімнат.  Шкода, яка розрахована на 
підставі вищевказаного висновку експертно-будівельного дослідження визначається 
в сумі 11 717 грн.  

Також, Ірина Мостова в судовому засіданні зазначила, що в результаті залиття  
квартири з вини відповідачів заявниця зазнала моральної шкоди, оскільки внаслідок 
залиття квартири було пошкоджено її майно, в зв`язку з чим був порушений 
звичайний життєвий ритм, вона вимушена усувати наслідки залиття. Крім того, 
відповідачі у добровільному порядку не забажали відшкодувати завдані збитки, 
внаслідок чого гр. Н. вимушена витрачати власний час на захист порушеного права.  

Відповідно до ст. 1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними 
рішеннями, діями чи бездіяльність особистим немайновим правам фізичної або 
юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, 
відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.  

Відповідно до п. 2 постанови Пленуму Верховного Суду України від 27.03.1992 
№ 6 «Про практику розгляду судами цивільних справи за позовами про 
відшкодування шкоди» шкода, заподіяна особі майну громадянина або заподіяна 
майну юридичної особи, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її 
заподіяла, за умови, що дії останньої були неправомірними, між ними і шкодою є 
безпосередній причинний зв`язок та є вина зазначеної особи.  

Частина 2 ст. 1166 ЦК встановлює презумпцію вини завдавача шкоди, тобто 
особа, яка завдала шкоду, буде вважатися винною, якщо вона сама не доведе 
відсутність своєї вини. 

Згідно із ч. 4 ст. 319 ЦК України власність зобов`язує. Статею 322 ЦК України 
передбачено, що власник зобов`язаний утримувати майно, що йому належить. 

Утримання та ремонт (своєчасна заміна) внутрішньо квартирних мереж 
водопостачання є обов`язком власника квартири,відповідно до статті 151 ЖК 
України та ст. 322 ЦК України.  

Відповідно до ст. 22 ЦК України особа, якій завдано збитків у результаті 
порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Збитками є, в тому 
числі, втрати, яких особа зазнала у зв`язку зі знищенням або пошкодженням речі, а 
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також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого 
порушеного права (реальні збитки).  

Згідно з частиною другою ст. 1166 ЦК України особа, яка завдала шкоди, 
звільняється від її відшкодування, якщо вона доведе, що шкоди завдано не з її вини.  

Відповідно до ч. 1 ст. 1190 ЦК України особи, спільними діями або 
бездіяльністю яких було завдано шкоди, несуть солідарну відповідальність перед 
потерпілим. 

Згідно ст.ст. 23, 1167 ЦК України, особа має право на відшкодування моральної 
шкоди, завданої внаслідок порушення її прав; моральна шкода полягає, зокрема, у 
душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв`язку з протиправною 
поведінкою щодо неї самої, членів її сім`ї чи близьких родичів; у душевних 
стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв`язку із знищенням чи пошкодженням 
її майна; моральна шкода, завдана фізичній особі неправомірними діями чи 
бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини, крім 
випадків, встановлених частиною другою цієї статті. 

 
Соснівським районним судом м. Черкаси позовні вимоги задоволено частково, а 

саме: стягнуно з відповідачів на користь заявниці солідарно матеріальну шкоду в 
сумі 11 717 грн., моральну шкоду 3000 грн., всього стягнути 14 717 грн.  

 
        До Черкаського місцевого центру з надання БВПД звернувся гр. С. з 

питанням щодо стягнення грошової компенсації та середнього заробітку за час 
затримки розрахунку при звільненні.  

Для складання процесуальних документів та здійснення представництва 
інтересів        заявника в суді центром було призначено заступника директора Ірину 
Мостову. 

В обґрунтування позовних вимог, Ірина Мостова посилалася на те, що гр. С. в 
період з 1983 року по 2019 рік працював в управлінні ветеринарної медицини на 
різних посадах. 

 01 липня 2019 року позивача звільнено у зв`язку з виходом на пенсію. 
Вказано, що в період праці заявник з 01.09.2000 року по 31.08.2001 року та з 

01.09.2001 року по 31.08.2002 року  не перебував у відпустці.  
Проте, при переведеннях його з однієї посади на іншу компенсаційні виплати за 

невикористану відпустку йому виплачені не були.  
Під час його звільнення з роботи 01 липня 2019 року він не отримав 

компенсацію за невикористану відпустку за вказані періоди. 
На його звернення до відповідача з проханням виплатити йому вказану 

компенсацію ним отримано відмову, яка обґрунтована тим, що втрачено його 
особову справу. 

Заявник вважав таку відмову протиправною, а тому на його користь підлягає 
стягненню компенсація за 62 дні не використаної щорічної та додаткової відпустки. 

Крім того, Ірина Василівна зазначає, що у зв`язку із не проведенням з ним 
повного розрахунку при звільненні вказує на необхідність застосувати до вказаних 
правовідносин статтю 117 КЗпП України та стягнути середній заробіток за час 
затримки розрахунку при звільненні. 



Згідно з частиною першою статті 116 КЗпП України при звільненні працівника 
виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, 
провадиться в день звільнення.  

Згідно ч. 3 ст. 24 Закону України “Про відпустки” у разі переведення 
працівника на роботу на інше підприємство грошова компенсація за не використані 
ним дні щорічних відпусток за його бажанням повинна бути перерахована на 
рахунок підприємства, на яке перейшов працівник. 

У разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних 
звільненому працівникові сум у строки, зазначені у статті 116 КЗпП України, при 
відсутності спору про їх розмір підприємство, установа, організація повинні 
виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день 
фактичного розрахунку. 

При наявності спору про розміри належних звільненому працівникові сум 
власник або уповноважений ним орган повинен сплатити зазначене в цій статті 
відшкодування в тому разі, коли спір вирішено на користь працівника (стаття 117 
КЗпП України). 

 
Заслухавши пояснення заступника директора центру, вивчивши та дослідивши 

матеріали справи, повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються 
позовні вимоги, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для 
розгляду справи і вирішення спору по суті, Соснівський районний суд м. Черкаси 
вирішив позовні вимоги задоволити частково. 

Стягнуто з Черкаської районної державної лікарні ветеринарної медицини 
заборгованість по сплаті заробітної плати - компенсації за невикористану відпустку в 
розмірі 10734,72 грн, середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні 
за період з 02 липня 2019 року по 19 вересня 2019 року 15961,14 грн, а всього 
стягнуто 26695,86 грн з утриманням податків та обов`язкових платежів. 
 
 
 
 

Адвокат Ілля Забаркін  
 

23.05.2019 до Уманського місцевого центру з надання БВПД звернувся 
громадянин  В.  про надання безоплатної вторинної правової допомоги, що 
передбачало представництво інтересів у суді та інших органах та установах. 

Відповідно до наказу Уманським  МЦ з надання БВПД від №  293 від 26.09.2019 
видано доручення №  179 від 26.09.2019 про надання громадянину безоплатної 
вторинної правової допомоги та призначено адвоката Ілля Забаркін. 

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 14 ЗУ “Про безоплатну правову допомогу” Громадянин 
В. являється суб'єктом права на безоплатну вторинну правову допомогу. 

Громадянин В. звернувся в суд з позовом до громадянки О.  про стягнення 
заборгованості за договором найму житла. 

Позивач громадянин В. спирається на те, що на підставі свідоцтва про право на 
спадщину за законом, він є власником квартири . 



2018 року між громадянином В. та громадянкою О. укладено договір найму 
житлового приміщення, відповідно до якого орендодавець в порядку та на умовах, 
визначених цим договором зобов`язується передати орендареві у строкове платне 
користування квартиру, яка складається з трьох кімнат для проживання. 

Згідно з п. 4.1. вищевказаного Договору за згодою сторін розмір орендної плати 
за орендне користування приміщенням, що орендується, складає 1 200 грн 00 коп за 
місяць. 

Відповідно до п. 4.2. Договору орендна плата сплачується Орендарем не 
пізніше 28 числа кожного місяця. 

Пунктом 4.4. Договору передбачено, що орендар зобов`язаний протягом 3 трьох 
днів з моменту прийняття орендованого житлового приміщення перерахувати 
орендну плату за перші 2 місяці та за кожен послідуючий місяць авансом. 

Акт приймання-передачі квартири  був підписаний громадянином В. та 
громадянкою О. 2018 року. 

Пункт 4.5. Договору встановлює, що усі витрати за користування 
комунальними послугами, телефонами, послугами інтернет оплачуються орендарем 
самостійно за розрахунковими рахунками, наданими орендодавцем. 

2019 був укладений додатковий договір до Договору від 2018, згідно якого 
змінився кількісний склад осіб, що проживають в квартирі, а також розмір орендної 
плати, що з 2019 складає 2 500 грн щомісячно. 

Відповідачем за період проживання з 2018 по даний час було сплачено 9 395,97 
грн в рахунок оплати оренди квартири. 

Заборгованість по орендній платі на сьогодні складає 11 704,03 грн. 
Заборгованість за комунальні послуги за період проживання відповідача в 

квартирі складає 9 725,04 грн. Розмір неустойки складає 0,1 % за кожен день 
прострочки, а в загальному 4 579,5 грн. 

Загальна сума заборгованості відповідача за Договором складає 26 008,57 грн. 
2019 на адресу громадянки О. була отримана претензія з вимогою погасити 

заборгованість, яку вона отримала, проте проігнорувала. 
Громадянин В. повідомляє, що на час звернення з позовом до суду 

заборгованість по орендній платі збільшилась, оскільки громадянка О. ухилилась від 
виконання договору, акт приймання-передачі квартири досі не підписаний, ключі 
від квартири не повернуті. 

Відповідно до ч. 1 ст. 810 ЦК України за договором найму (оренди) житла одна 
сторона - власник житла (наймодавець) передає або зобов`язується передати другій 
стороні (наймачеві) житло для проживання у ньому на певний строк за плату. 

Згідно ч. 2 ст. 158 ЖК Української РСР договір найму жилого приміщення 
укладається між власником будинку (квартири) і наймачем у письмовій формі з 
наступною реєстрацією у виконавчому комітеті місцевої Ради народних депутатів 
або в органі управління, що ним утворюється. Договір повинен містити вказівку на 
предмет договору, строк, на який він укладається, визначати права і обов`язки 
наймодавця і наймача та інші умови найму. 

Частиною 1 ст. 1216 ЦК України встановлено, що спадкуванням є перехід прав 
та обов`язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших 
осіб (спадкоємців). 
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Відповідно до ч. 1 ст. 1218 ЦК України до складу спадщини входять усі права 
та обов`язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не 
припинилися внаслідок його смерті. 

Відповідно до абз. 3 ч. 2 ст. 331ЦК України, якщо право власності на нерухоме 
майно відповідно до закону підлягає державній реєстрації, право власності виникає з 
моменту державної реєстрації. 

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 2 Закону України«Про державнуреєстрацію речовихправ 
нанерухоме майнота їхобтяжень» від 1липня 2004року №1952-IV державна 
реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі - державна 
реєстрація прав) - офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, 
зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав 
шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно. 

Відповідно до п. 3, 5 ч. 1 ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 1 липня 2004 року № 1952-IV 
державна реєстрація права власності та інших речових прав, крім державної 
реєстрації права власності на об`єкт незавершеного будівництва, проводиться на 
підставі: свідоцтва про право наспадщину, виданого нотаріусом або консульською 
установою України,чи його дубліката; свідоцтва про право власності, виданого 
органом приватизації наймачам житлових приміщень у державному та 
комунальному житловому фонді, чи його дубліката. 

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень» від 1 липня 2004 року № 1952-IV речові права на 
нерухомемайно та їх обтяження, що виникли до 1 січня 2013 року, визнаються 
дійсними за наявності однієї з таких умов, зокрема, на момент виникнення таких 
прав діяло законодавство, що не передбачало їх обов`язкової реєстрації. 

Відповідно до ч. 1 ст. 13 Закону України «Про власність» від 07.02.1991 №697-
ХІІ (який був чинним на момент виникнення правовідносин) об`єктами права 
приватної власності є жилі будинки, квартири, предмети особистого користування, 
дачі, садові будинки, предмети домашнього господарства, продуктивна і робоча 
худоба, земельні ділянки, насадження на земельній ділянці, засоби виробництва, 
вироблена продукція, транспортні засоби, грошові кошти, акції, інші цінні папери, а 
також інше майно споживчого виробничого призначення. 

Відповідно до ст. 638 ЦК України договір є укладеним, якщо сторони в належній 
формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є 
умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є 
необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою 
хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.     Договір укладається шляхом 
пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) 
другою стороною. 

Згідно ч. 1, 2 ст. 639 ЦК України договір може бути укладений у будь-якій 
формі, якщо вимоги щодо форми договору невстановлені законом. Якщо сторони 
домовилися укласти договір у певній формі, він вважається укладеним з моменту 
надання йому цієї форми, навіть якщо законом ця форма для даного виду договорів 
не вимагалася. 
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Відповідно до п. 9.1 договору найму житлового приміщення цей договір 
набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє строком один рік із 
можливістю продовження. 

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 640 ЦК України договір є укладеним з моменту 
одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про 
прийняття цієї пропозиції. Якщо відповідно до акта цивільного законодавства для 
укладення договору необхідні також передання майна або вчинення іншої дії, 
договір є укладеним з моменту передання відповідного майна або вчинення певної 
дії. 

Згідно ч. 1 ст. 641 ЦК України пропозицію укласти договір (оферту) може 
зробити кожна із сторін майбутнього договору. Пропозиція укласти договір має 
містити істотні умови договору і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе 
зобов`язаною у разі її прийняття. 

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 642 ЦК України відповідь особи, якій адресована 
пропозиція укласти договір, про її прийняття (акцепт) повинна бути повною і 
безумовною. Якщо особа, яка одержала пропозицію укласти договір, у межах строку 
для відповіді вчинила дію відповідно до вказаних у пропозиції умов договору 
(відвантажила товари, надала послуги, виконала роботи, сплатила відповідну суму 
грошей тощо), яка засвідчує її бажання укласти договір, ця дія є прийняттям 
пропозиції, якщо інше не вказане в пропозиції укласти договір або не встановлено 
законом. 

Договірне може вважатися не укладеним після його повного чи часткового 
виконання. 

Дані норми права регламентуються із постановою Великої Палати Верховного 
Суду від 5 червня 2018 року у справі № 338/180/17, провадження № 14-144 цс 18. 

Відповідно до ч. 1 ст. 811 ЦК України договір найму житла укладається у 
письмовій формі. 

Згідно ч. 1, 2 ст. 207 ЦК України правочин вважається таким, що вчинений у 
письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах (у 
тому числі електронних), у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. 
Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо воля сторін 
виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу 
зв`язку. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він 
підписаний його стороною (сторонами). 

Відповідно до ч. 1 ст. 210 ЦК України правочин підлягає державній реєстрації 
лише у випадках, встановлених законом. Такий правочин є вчиненим з моменту 
його державної реєстрації. 

Тобто, норми діючого законодавства не передбачають обов`язкової державної 
реєстрації договору найму житлового приміщення. 

Громадянин В. просив стягнути з громадянки О. на його користь 34 569 грн 22 
коп заборгованості за договором найму житлового приміщення від 2018, з яких 16 
704, 03 грн заборгованісті по орендній платі, 9 725,04 грн заборгованість по оплаті 
комунальних послуг, 8 140,15 грн пеня, в подальшому уточнивши позовні вимоги та 
просив стягнути 28428,09 грн, з яких 16647,99 грн заборгованості по орендній платі, 
9 725,04 грн заборгованість по оплаті комунальних послуг, 2055,06 грн пеня.     
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Суддею Монастирищенського районного суду Черкаської області по справі  
№702/706/19 від 12.06.2020 позов задоволено частково, а саме в частині стягнення 
заборгованості  по орендній платі в сумі  11 704,03 грн.   

 

 [1.6.4.]Здійснення інтерв’ювання клієнтів РЦ та МЦ щодо якості 
отриманих послуг  

З 1 вересня 2020 року  начальником відділу забезпечення якості правової 
допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів було здійснено 7 інтерв’юваннь 
клієнтів. 

Для з’ясування ступеню задоволеності клієнтів роботою адвокатів та рівня 
якості правової допомоги, під час проведення спостережень за роботою адвокатів 
(до або після судових засідань) здійснювалося також опитування клієнтів щодо 
дотримання адвокатами стандартів якості надання БВПД. Всього опитано 1 клієнт, 
захист якого у кримінальних провадженнях здійснював адвокат, що діяв за 
дорученнями Регіонального центру. 

За результатами опитування начальником відділу забезпечення якості 
правової допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів заповнювалася 
відповідна форма моніторингу якості. 

[1.6.5.] Відвідування менеджером з якості судових засідань у кримінальних, 
цивільних, адміністративних провадженнях за участі адвокатів/юристів 
відділу представництва системи БВПД, які здійснюють 
захист/представництво за дорученнями РЦ та МЦ 

 
З 1 вересня 2020 року  начальником відділу забезпечення якості правової 

допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів відвідано 12 судових засідань у 
кримінальних провадженнях, що проводилися в Соснівському та 
Придніпровському районних судах м. Черкаси та Черкаськомуапеляційному суді. 

Спостереження в судових засіданнях проводилося шляхом моніторингу 
сайтів районних судів Черкаської області та співставлення інформації щодо справ, 
які будуть розглядатися в судах, з даними про виданні доручення. Дана робота, яка 
потребує значних затрат часу, проводиться зазвичай в п'ятницю та понеділок. За 
результатами складається план відвідувань судових засідань на тиждень. Крім того, 
для усунення з плану справ, у яких не беруть участі адвокати БВПД, дієвим є метод 
опитування адвокатів та суддів (помічників суддів). 

Встановлено, що адвокати поводяться в судових засіданнях впевнено, 
виявляють добру підготовку до судових засідань та ознайомленні з матеріалами 
кримінального провадження. У всіх адвокатів наявний контакт з підзахисними та 



поважливе ставлення до них. Адвокати розуміють роль Стандартів якості надання 
правової допомоги та важливість їх дотримання (причому не тільки при здійснення 
захисту за дорученнями Регіонального центру, а й під час здійснення 
індивідуальної адвокатської діяльності), ведуть досьє, користуються інструментами 
захисту, передбаченими КПК України, професійно та якісно виконують свої 
обов'язки. 

Під час спостережень не виявлено суттєвих порушень стандартів якості 
надання правової допомоги по кримінальним справам. 

 

 
 

[1.6.6.] Перевірка своєчасності та повноти наданої адвокатами правової 
допомоги в частині дотримання вимог стандартів якості надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у цивільному, адміністративному процесах та 
представництва у кримінальному процесі 

 

Кількість проведених звірок даних – 17  

Кількість відмов адвоката за письмовою заявою підзахисного, у тому числі - 6 

 

[1.6.7.] Моніторинг наданих адвокатом відомостей у разі, коли правова 
допомога надавалася окремим категоріям громадян 

Проведення окремої процесуальної дії – 0 

Особі засудженній до покарання у вигляді позбавлення волі, або тримання в 
дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, або обмеження волі – 0 

Особі за ухвалою суду у кримінальних провадження щодо продовження, зміни 
або прининення застосування примусових заходів медичного характеру, у 
процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією), або у разі виришення 
судом питань під час виконання вироків відповідно до статті 537 КПК України – 0 

Скарги на роботу адвоката, який надав БВПД – 0 

Осіб, які через свої фізичні або психічні вади не можуть самі реалізувати своє 
право на захист - 9 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
 



[2.1.] Результативні показники діяльності Регіонального центру 

 

За оперативною інформацією за ІІІ квартал 2020року Регіональним центром з 
надання БВПД у Черкаській області було видано 629 доручень адвокатам для 
надання БВПД, у тому числі:  

• 220 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або стосовно 
яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  

• 419 – для здійснення захисту за призначенням;  
• 29 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних 

провадженнях;  
• 12 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування 

примусових заходів медичного характеру;  
• 10 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до 

статті 537 КПК; 
• 5 – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в 

дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі; 
• 2 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання; 
• 0 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт.   

 
 
 



 

 

 

 

 

 

[2.1.1.]Вивчення потреб у навчанні, узагальнення побажань та типових 
питань адвокатів та працівників центрів щодо їх вдосконалення та 
покращення їх роботи. 

Начальником відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення 
кваліфікації її надавачів Світланою Зарубою з метою виявлення потреб у навчанні 
на електронні адреси адвокатів, що надають БВПД за контрактами з Регіональним 
центром направлено запити щодо тем тренінгів, які б цікавили адвокатів. 

[2.1.2.]Проведення робочих зустрічей працівниками центрів з метою обміну 
досвідом (виявлення кращих практик) 

220

419

29

12

17

Діаграмма 3 (Розподіл осіб за ІІІ квартал)

Особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або стосовно яких обрано 
запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;

Для здійснення захисту за призначенням; 

Для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних провадженнях; 

У процедурах з продовження, зміни або припинення застосування примусових заходів 
медичного характеру; 

Інші (У разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до статті 537 
КПК; особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в 



Працівники відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення 
кваліфікації її надавачів  Регіонального центру постійно комунікують з 
працівниками місцевих центрів з метою обміну інформацією та покращення 
роботи, виявлення кращих практик. Щомісячно працівники місцевих центрів 
узагальнюють та подають до Регіонального центру інформацію щодо прикладів 
успішного захисту у кринальному процесі та представництва в ньому 

  

[2.1.3.]Проведення круглих столів, робочих зустрічей адвокатів, 
працівників центрів та інших надавачів правової допомоги з метою 
обговорення складних та актуальних питань та обміну досвідом 

Дивитися пункт [1.6.1.]. 

[2.2.1.] Cкладення та розміщення правових консультацій у втановленому 
порядку для наповнекння довідково – інформаційної платформи правових 
консультацій у встановленому порядку для наповнення довідково – 
інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegaIAid» 

Працівниками РЦ постійно здійснюється моніторинг актуальної інформації 
інформаційної платформи правових консультацій WikiLegaIAid.  

[2.2.2.] Редагування та підтримка в актуальному стані правових 
консультацій розміщених у довідково – інформаційній платформі правових 
консультацій «WikiLegaIAid». 

Задля підтримки в актуальному стані правових консультацій, працівники 
Регіонального центру постійно забезпечують розміщення та редагування наявних 
матеріалів на довідково- інформаційній платформі правових консультацій. 
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