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Велику конкурентну перевагу 
мають ті юристи, які знаються  
на європейському законодавстві
Для юристів, які працюють у сфері переробки й виробництва 
продуктів харчування, очікується немало роботи

Партнер Правничої Фірми «Софія»
Олександр ПОлівОдський

Нині загальносвітовою тенденцією є зростання 
інвестиційної привабливості об’єктів 
аграрної сфери, зокрема щодо виробництва 
сільськогосподарської продукції, переробної 
промисловості. Очікуване підписання Угоди про 
асоціацію Україна – ЄС пожвавлює інтерес як 
вітчизняних, так і особливо зарубіжних інвесторів 
до цього сектору української економіки. А це 
означає, що на юристів чекає багато роботи. 
Зокрема щодо співвідношення європейського 
та українського законодавства, розуміння 
необхідних змін та принципів організації 

виробництва у новій системі. 
Зближення з ЄС вимагає інших підходів у 
веденні бізнесу. Юристам доведеться стежити за 
змінами і стимулювати їх своїми рекомендаціями, 
пропозиціями. Адже оновлення структури 
законодавства, напрацювання нової термінології  
і системи загалом потребують зусиль як 
державних органів, так і бізнесу.
Прогнозами на найближче майбутнє щодо 
правового регулювання аграрної сфери  
з «Юридичною газетою» поділився партнер  
ПФ «Софія» Олександр Поліводський.

 Пане Олександре, які напрямки в 
секторі АПК є найпривабливішими для 
інвестицій? 

Насамперед відзначу, що зростання 
аграрного сектору триває, хоч і не на-
стільки сильне, як це було раніше. При-
чинами цього є як зовнішні, так і вну-
трішні фактори.

До зовнішніх відноситься підви-
щення попиту на продовольство у сві-
ті: збільшується кількість населення на 
земній кулі, зменшуються посівні пло-
щі, відповідно – зростають попит на 
продовольство і його вартість. Потре-
ба у продовольстві залишається. Від-
так, іноземні інвестори, спостерігаючи 
таку тенденцію, небезпідставно пози-
тивно оцінюють інвестиції в цю сферу 
бізнесу. Україна, з огляду на природні 
причини, у цій ситуації виглядає дуже 
перспективно.

У світі спостерігається збільшення 

інвестицій в аграрну сферу та в землю. 
Є інформація, що китайці шукають нові 
ринки як в Україні, так і в інших країнах 
та континентах – в Африці, Латинській 
Америці, частково в Європі та Азії, та ін-
вестують у розвиток харчової промис-
ловості. Інвестори мислять стратегічно 
про те, що робити далі, і про те, яким 
світ буде через десятки років. Тому ви-
робництво сільськогосподарської про-
дукції, а також переробна промисловість 
у світі і в подальшому залишатимуть-
ся привабливими для інвесторів. Ці дві 
взаємопов’язані сфери, я впевнений, ма-
тимуть дуже сильний розвиток.

Що ж до юридичних напрямків, то 
у зв’язку з перспективою вступу Украї-
ни до Європейського Союзу, підписан-
ням Асоціації з ЄС, перспективними є 
питання якості та безпеки сільгосппро-
дукції, продуктів харчування, відпові-
дальності за поставку продукції, яка не 
відповідає встановленим вимогам. Коли 
Україна підпише Договір про Асоціа-
цію з ЄС, нам треба буде гармонізува-
ти системи, насамперед законодавчі, 

які забезпечують не тільки технологіч-
ні й технічні питання. Виникне необ-
хідність привести і національне зако-
нодавство у відповідність до вимог ЄС.

У країнах Європейського Союзу 
дуже цікава, інтелектуальна, складна, 
але ефективніша, ніж в Україні, систе-
ма контролю за безпечністю продукції. 
Наприклад, там немає такої юридичної 
категорії, як якість. А в нас поки що є, у 
нас навіть деякі закони так називаються. 
Сфера переробної і харчової промисло-
вості однозначно потребуватиме юри-
дичної підтримки, кваліфікованого об-
слуговування, і особливо тих юристів, 
котрі знають, як функціонує система 
якості й безпеки в Європі. 

Іншою незвичною для нашої систе-
ми особливістю європейського зако-
нодавства є те, що ЄС стандарти не є 
обов’язковими. Нам подекуди важко 
це зрозуміти. Досить часто наші тех-
нологи, керівники, працівники галу-
зей харчової та переробної промис-
ловості та навіть власники бізнесу не 
розуміють, як побудоване європейське 

законодавство і в чому відмінності. Дня-
ми ми проводили семінар в Укрхлібпро-
мі, Укрмолпромі, у Комітеті підприємців 
АПК при Торгово-промисловій палаті 
України з цих тем. Відчувається, що є 
величезний попит на інформацію про 
законодавство ЄС з приводу безпеки 
продукції, а також про те, що нам по-
трібно змінити.

Україні слід змінювати структуру за-
конодавства, виводити стандарти з чис-
ла обов’язкових для застосування доку-
ментів, привести іншу термінологію і 
систему загалом. Такі дії потребують зу-
силь як державних органів, так і бізне-
су. Тому сфера переробних продуктів і 
сільського господарства дуже перспек-
тивна для юристів у частині адаптації 
до ЄС, і велику конкурентну перевагу 
мають ті юристи, що знаються на євро-
пейському законодавстві.

Для юристів відкривається багато 
перспектив щодо співвідношення єв-
ропейського та українського законо-
давства, розуміння необхідних змін 
і принципів організації виробництва 

Бесіду вела Олена Шаповал
«Юридична газета» 
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в новій системі. Ці питання вже є й 
дедалі більше загострюватимуться 
з часом.

Якщо говорити про досвід нашої фір-
ми, то в своїй практиці ми маємо до-
сить цікаві завдання з цієї теми. Так, є 
замовлення з однієї з країн Далекого 
Сходу, яке ми виконуємо спільно з відо-
мою консалтинговою агенцією аграр-
ного ринку. Замовлення полягає в пе-
редінвестиційному аналізі України на 
предмет того, чи варто сюди інвесту-
вати за умов підписання Асоціації, як 
змінюється ситуація на ринку України, 
як змінюється правова атмосфера ве-
дення бізнесу. Тобто бізнес за межами 
України думає наперед. Там міркують 
про те, якою буде інвестиційна ситуа-
ція, якщо Україна найближчим часом 
підпише Угоду про асоціацію, а принай-
мні все до того йде. Їх цікавить молоко, 
м’ясо, зерно – мита, квоти, а також коли 
реально стануться ці зміни. Чомусь ці 
питання турбують не всіх наших вироб-
ників, але цікавлять багатьох інозем-
ців. Очевидно, вони вже думають про 

перспективи не одного-двох років, а ро-
ків на п’ять – десять наперед.

 Якщо такої категорії, як «якість», не-
має, то що ж європейське законодавство 
використовує натомість? 

У країнах ЄС є два поняття: безпеч-
ність і дефектність продукції. Товар не 
є безпечним, якщо потенційно несе за-
грозу (для людей, тварин, інших істот 
чи, наприклад, може вибухнути). Питан-
ня безпеки контролюється державою, 
яка може вдаватися до різноманітних 
заходів контролю та впливу. Наприклад, 
якщо виявляється, що певна партія то-
вару містить елемент, шкідливий для 
здоров’я, то має відбутися його вилу-
чення з ринку із забороною подальшо-
го розповсюдження.

Інша ситуація, коли продукція має 
низьку якість, але вона нікому не за-
грожує. Наприклад, черствий хліб. Так, 
він неякісний, бо відрізняється від сві-
жого хліба, зачерствів, а проте нікому 
не загрожує і залишається придатним 
для споживання. То забороняти його чи 

не забороняти? У Європі для цього за-
борони немає – будь ласка, продавайте, 
але з однією умовою: потенційний поку-
пець має бути поінформований про те, 
що це черствий хліб, у нього закінчив-
ся термін придатності. Крім того, такий 
продукт не може нести загрозу спожи-
вачеві. Приклад, наведений у багатьох 
підручниках, – чоловічий костюм з па-
перу за один євро. Товар на один раз, 
більше він не витримає, про це попе-
реджають. Чи якісний він? Навряд чи, 
але попит на нього є. Звідси питання: 
навіщо забороняти неякісну продукцію, 
якщо вона не шкодить життю, здоров’ю, 
суспільству? Це теж ринок, теж еконо-
міка, для когось така покупка є вигід-
ною. Тож за умови, що покупець поін-
формований про реальні властивості 
товару і готовий за це платити, питан-
ня якості не може поставати. У зв’язку 
з цим категорії якості у Європі немає. 
Питання суто ринкове: бажаєте костюм 
за один євро – купуйте, він неякісний, 
і ви про це знаєте, але він не шкодить 
здоров’ю і коштує відповідно.

Законодавство про технічне регулю-
вання та безпеку харчових продуктів є 
надзвичайно цікавим. З кожним днем 
потреба на ринку в юристах, що знають-
ся на цій темі, я впевнений, зростатиме. 
Мені особисто пощастило дізнатися про 
цю сферу від найкращих європейських 
юристів у той період, коли ми спільно 
працювали радниками для двох про-
ектів Європейської комісії: один з них 
для тодішнього Держспоживстандар-
ту, а другий – для Міністерства аграр-
ної політики щодо WTO-SPS Agreement 
(Угода про застосування санітарних і фі-
тосанітарних заходів у рамках СОТ, до 
вступу в яку Україна на той час готува-
лася). У СОТ є певна система законодав-
ства щодо технічного регулювання та 
регулювання санітарних і фітосанітар-
них заходів. Більш розроблена та більш 
розгалужена існує в ЄС. 

Багато підходів цієї системи СОТ 
та ЄС для нас незвичні й часто сприй-
маються з нерозумінням. Наприклад, 
переважна більшість стандартів для 
виробника у них не є обов’язковими. 
Виробники можуть вільно обирати, чи 
брати на себе обов’язок щодо дотриман-
ня стандартів. 

Крім того, незвичним для нашої сис-
теми є те, що в ЄС застосовують прин-
цип «горизонтального регулювання». 
Це означає, що вони не висувають ви-
моги до кожного окремого продукту, а 
переважно встановлюють єдині прави-
ла для усіх видів продукції. 

У нас же простежується тенденція, від 
якої декілька десятків років тому відмо-
вилися в ЄС: у нас є закони «Про моло-
ко та молочні продукти», «Про бджіль-
ництво», «Про м’ясо та м’ясні продукти» 
тощо. Крім того, залишаються стандар-
ти на кожен окремий вид продукції. На 
одній зустрічі я навіть чув, як самі пра-
цівники, котрі займаються стандарти-
зацією, говорили про те, що не потріб-
но продовжувати роботу над розробкою 
стандартів на кролика білого й окремо 
на кролика сірого. А це все інтелекту-
альна праця, треба закласти дуже бага-
то часу та інформації, для того щоб такі 
вимоги виписати. Подібна ситуація і з 
виходом на ринок нового продукту – 
наприклад, свого часу біойогурту. На 
ринку такий продукт користується по-
питом, на цьому заробляють, економі-
ка працює, споживачі купують, усім по-
добається. Перешкодою в торгівлі може 
стати технічне законодавство, яке забо-
ронятиме те, на що немає спеціального 
стандарту. І доки такий документ не роз-
роблений, ви не зможете продати свій 
новий продукт. А це означає, що стан-
дарти гальмують економіку.

Подібна ситуація в Європі склалася 
років 25 тому. Потім прийняли дирек-
тиви нового підходу, наскрізна логіка 
яких полягає в наступному: роби, що 
хочеш, виготовляй, що хочеш, але є за-
гальні вимоги до всієї продукції, яких 
слід дотримуватися. Продукція в будь-
якому разі має бути безпечною та від-
повідати санітарним і гігієнічним нор-
мам, не може спричиняти шкоду. Крім 
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того, у європейському праві є поняття 
обов’язку піклування про споживача 
(duty of care), яке означає, що вся лан-
ка продукції від виробника до продавця 
зобов’язана дбати про свого спожива-
ча. Інший принцип – простежуваності 
продукції (traceability), відомий у нас, 
як концепція «від лану до столу». Він 
означає, що споживач може побачити 
всю інформацію про продукцію, всю 
ланку його виробництва. Наприклад, 
коли він п’є молоко, то має можливість 
знати, з якої ферми це молоко дістало-
ся, хто його передав до магазину, чим 
годували корову і навіть які добрива 
використовували в кормах.

 Це відкрита інформація? 
Так-так, це відкрита інформація, 

окрім, звісно, комерційної таємниці, 
інтелектуальної власності тощо. Про-
стежуваність (traceability) – це право 
споживача, однозначно прописане в 
законодавстві ЄС. 

У Європі стандарти не є обов’яз-
ковими для всіх і кожного з виробни-
ків. І це нам, не знаючи їхньої систе-
ми, важко зрозуміти. Наші технологи, 
керівники, працівники галузей харчо-
вої та переробної промисловості не ро-
зуміють, як побудоване європейське 
законодавство, у чому відмінності 
та якими саме правовими нормами 
встановлюються вимоги щодо безпе-
ки продукції. Ми проводили серію се-
мінарів для асоціацій «Укрхлібпром», 
«Укрмолпром», для Комітету підприєм-
ців АПК при Торгово-промисловій па-
латі України, і ці теми користувалася і 
користуватимуться величезним попи-
том. Інформація про законодавство ЄС 
з приводу безпеки продукції не так по-
ширена в Україні, не вистачає розумін-
ня, що саме слід змінити в цій сфері та 
чому. Часто підприємці не розуміють, 
для чого потрібні зміни й на чому ба-
зується європейська система безпеч-
ності продукції. 

Наразі на розгляді у Верховній Раді 
перебувають два альтернативні доку-
менти законопроекту «Про якість та 
безпечність харчових продуктів та про-
довольчої сировини», вносяться змі-
ни. У Комітеті підприємців АПК при 
Торгово-промисловій палаті України 
було створено робочу групу, у якій я 
мав честь головувати. Група розроби-
ла пропозиції до цього законопроекту. 
Ці результати були затверджені Комі-
тетом від ТПП України і передані до 
Верховної Ради України. Але очевид-
но, що поки що навіть на рівні законо-
давця, фахівців, керівників і асоціацій 
немає чіткого розуміння, як організо-
вано європейське законодавство в час-
тині гарантування безпечності продук-
ції. Прогнозовано, ця тема для юристів 
залишатиметься актуальною ще дуже 
й дуже довго. На сьогодні юристів, які в 
ній орієнтуються, не так багато. Також 
треба запрошувати іноземних фахівців, 
вони знають, як це працює на практиці, 
а ми поки що опановуємо лише теорію, 
як це мало б працювати. Здебільшого 

наших підприємців і працівників сфе-
ри харчової і переробної продукції ля-
кає відсутність обов’язкових стандар-
тів, як це звично було для нас, а проте 
в деяких наших законах уже написа-
но, що стандарти не обов’язкові. Чима-
ло фахівців не розуміють, у яких тоді 
нормативних актах мають бути про-
писані вимоги щодо безпечності. У та-

кій ситуації з’являється безліч можли-
востей для юристів, які мають бодай 
базові знання в такому законодавстві. 

Коли я працював над уже згаданими 
проектами Ради Європи в Україні, то 
мав можливість спілкуватися з юрис-
тами по кожному з компонентів: щодо 
відповідальності за дефектну продук-
цію (liability for defective products), щодо 
безпечності (safety), щодо акредита-
ції (accreditation), щодо оцінки відпо-
відності (conformity assessment) тощо. 

Одна з цікавих складових у системі 
ЄС – концепція «Дефектної продукції». 
У розумінні законодавства ЄС, це та 
продукція, яка заподіяла комусь шкоду. 
Розроблені правила й умови відшкоду-
вання шкоди за дефектну продукцію. 
Наприклад, коли під час споживан-
ня продукція спричиняє отруєння чи 
смерть особи. При цьому, порівняно з 
чинним на сьогодні законодавством 
України, підстави для відповідальнос-
ті виробника розписані вельми спро-
щено. Якщо в нас хтось має зробле-
ний за стандартом сертифікат, який 
посвідчує безпечність продукції, то 
його до відповідальності притягнути 

практично неможливо, оскільки тре-
ба довести невідповідність стандарту 
або невідповідність продукції вимо-
гам стандартів. А в Європі немає зна-
чення, чи маєш ти сертифікат, чи ні: 
як тільки доведено причинно-наслід-
ковий зв’язок між споживанням про-
дукції і заподіянням шкоди, цього до-
статньо для відповідальності. Єдина 

проблема, як завжди, – довести при-
чинно-наслідковий зв’язок. У цій час-
тині в наших європейських колег теж 
немало роботи. 

Отже, для юристів відкривається ба-
гато перспектив з приводу співвідно-
шення європейського та українського 
законодавства, розуміння необхідних 
змін і принципів організації виробни-
цтва у новій системі. Ці питання вже 
є й дедалі більше загострюватимуть-
ся з часом. 

Протягом останнього місяця що-
найменше раз на два тижні я відвідую 
заходи, де ці теми активно обговорю-
ються. Підприємці поступово будуть 
змушені перейти на новий лад, осо-
бливо якщо доступ на російський ри-
нок обмежуватиметься, але бажання 
продавати продукцію в ЄС залишати-
меться. У ЄС є спеціальні правила з при-
воду торгівлі із сусідніми країнами, які 
передбачають три етапи: 1) визнання, 
що в країні діє система безпеки продук-
ції; 2) визнання, що на конкретному 
підприємстві діє система безпеки про-
дукції; 3) контроль продукції при пе-
ретині кордону. У ЄС навіть не кожний 

митний пост здійснює цей контроль за 
окремими видами харчової продукції, 
а лише деякі. Такою є специфіка міжна-
родної торгівлі з державами ЄС в умо-
вах підписання Угоди про асоціацію та 
її наслідків. До речі, цьому присвячені 
окремі директиви ЄС.

 Чи правильно я зрозуміла, що різ-
ниця в підходах чинного європейсько-
го та українського законодавства у цій 
сфері полягає, зокрема, у різному роз-
поділі споживчих ризиків продукції між 
виробниками і покупцями. Обов’язок 
виробника – надати повну інформацію 
про товар, а покупець уже сам, під влас-
ну відповідальність, визначається з тим, 
чи варто йому придбавати цей товар. 

Не зовсім. Наше правове коріння – 
у Радянському Союзі, у якому була ад-
міністративно-командна система, по-
будована за принципом ієрархії. Був 
єдиний державний орган Держспожив-
стандарт (назвемо його так умовно, 
бо назви декілька разів змінювали-
ся), який поєднував у собі майже всі 
функції: метрології, розробки стандар-
ту, його затвердження, узгодження та 
контролю за дотриманням, акредита-
ції лабораторій, сертифікації (порядок 
видачі лабораторією сертифікату на цю 
продукцію), вилучення з ринку та без-
пеки продукції. Усі ці функції здійсню-
валися однією структурою, під дахом 
якої розподілялися. Були відповідні де-
партаменти: захисту прав споживачів, 
метрології, стандартизації, сертифіка-
ції, акредитації тощо. Для тих відно-
син, коли вся власність була держав-
ною, це було прийнятно.

Нині власність розпорошена, вона 
не є повністю державною. Це означає, 
що кожен із власників має власні інтер-
еси, очевидно, слід запобігати конфлік-
там, встановлювати баланси між ними 
і найголовніше – забезпечувати права 
споживачів. До останнього часу ця сис-
тема лишалася колишньою: усі функ-
ції виконувалися одним відомством. 
Наслідками була корупція, одні отри-
мували певні переваги, інші – якісь за-
борони відповідно до відомих коруп-
ційних підходів. 

У ЄС реалізується принцип контр-
олю і балансу між усіма органами, які 
незалежні між собою та безпосередньо 
не пов’язані адміністративно. Також 
є принцип уникнення конфлікту ін-
тересів: скажімо, лабораторія не може 
бути виробником, орган сертифікації 
не може бути лабораторією або вироб-
ником тощо. Тобто система побудована 
таким чином, щоб, по-перше, уникну-
ти конфлікту інтересів, а по-друге, за-
безпечити рівність усіх перед законом, 
однакові правила. Коли буде баланс ін-
тересів в окремій сфері, в окремій ін-
дустрії, – тоді буде законність. Ця ідея 
простежується в усіх директивах ЄС.

Що дає такий підхід? Як результат 
можна почути про те, що певна ком-
панія відкликала якусь кількість своєї 
продукції або всю вироблену продук-
цію. Виявляється, їй вигідніше понести 
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величезні затрати на відкликання това-
ру з ринку, аніж дочекатися, коли це до-
ведеться зробити на вимогу державно-
го органу або коли будуть пред’явлені 
вимоги про відшкодування шкоди за 
фактом заподіяння шкоди здоров’ю. 
Адже тоді компанія стане банкрутом – 
так побудована система. За шкоду жит-
тю, здоров’ю передбачені просто-та-
ки безмежні штрафні санкції, на таких 
справах родичі чи інші особи можуть 
стати мільярдерами. 

Також у ЄС діє Директива про за-
гальну безпечність продукції (General 
Products Safety Directive). Ці принци-
пи розповсюджуються на всіх вироб-
ників усіх галузей, зокрема харчової 
промисловості. Одним словом, систе-
ма дуже цікава. Вона складається з ба-
гатьох взаємопов’язаних елементів, у 
яких юристам було б корисно розібра-
тися хоча б у загальних рисах. Тоді ми 
бачитимемо, до чого підлаштовува-
ти наше законодавство, тому що зараз 
воно не є таким, яким мало б бути. У 
нас залишилися пережитки минуло-
го, і це питання не тільки юридичні, 
а й технологічні.

Однією з умов експорту продукції до 
ЄС є застосування системи HАССP, яка 
передбачає оцінку технологічних ризи-
ків на виробництві: зокрема щодо ри-
зиків потрапляння інфекції в їжу. Кож-
ну таку можливість треба виключити, у 
зв’язку з цим робити певні спостережен-
ня, записи, використовувати спеціальне 

оснащення тощо, виходячи з конкрет-
ного виробництва. Наприклад, у ЄС 
не можна вручну доїти корів, а лише 
з використанням доїльного апарату. 
Тож якщо господар доїть вручну – це є  

підставою для відкликання його про-
дукції з ринку, бо вона несе потенцій-
ний ризик. Для нас реалізувати таку 
вимогу нелегко, бо значна части-
на молочної продукції виготовляєть-
ся в селах: скупники на автомобілях 
об’їжджають подвір’я і приймають мо-
локо. Водночас як відповідно до вимог, 
прийнятих у Європі, при виробництві 
молока повинна бути забезпечена сис-
тема оцінки ризиків, незважаючи на об-
сяги виробництва, призначені для роз-
міщення на ринку. Уявити собі це дуже 
важко. Як варіант, можна створювати 

великі молочні підприємства, але тим 
самим позбавляти приватні господар-
ства доходів від здавання молока. Ви-
ходить, що це проблема соціальна. Але 
якщо ми все-таки йдемо в ЄС, то слід 
визначатися, робити це чи не робити, 
і якщо робити, то в які строки? В Угоді 
про асоціацію, яку планується підпи-
сати, подібних вимог дуже багато. І це 
тільки верхівка того, що треба зробити.

Отже, для юристів сфери земельного, 
аграрного права, харчової та перероб-
ної промисловості наразі досить насиче-
ні. Попит сільгоспвиробників на подібні 
юридичні послуги вже зростає, сподіва-
ємося, що роботи буде багато. Щойно 
в нас реально запрацюють положення 
про Асоціацію, потреби будуть ще від-
чутнішими, ще конкретнішими. Бажа-
ючі завозити продукцію до ЄС уже сьо-
годні роблять подібні запити. До речі, 
чимало підприємств досягли успіху. Нині 
Україна одна з перших у світі з експорту 
олії, цукру, зерна, меду. Причому біль-
ша частина олії експортується в Індію, 
Китай, і тільки 15–20% експорту йде до 
ЄС. Отже, ці підприємства вже викона-
ли всі необхідні європейські вимоги й 
експортують продукцію наразі, попри 
відсутність Угоди про асоціацію з ЄС.

Думаю, що попит на юристів, які 
знаються на експорті, імпорті, аграр-
ній сфері та переробній промисловос-
ті у цьому ланцюзі, однозначно зрос-
татиме. Я вбачаю в цьому дуже гарну 
перспективу на майбутнє.

 Як Ви вважаєте, які законодавчі пе-
решкоди необхідно усунути, щоб сформу-
вати прозорі та коректні правила щодо 
земельних ресурсів?

На перший погляд, можливо, зда-
ватиметься, що питання досить дале-
кі одне від одного, однак насамперед 
слід забезпечити розподіл влад на за-
конодавчу, виконавчу і судову. Тіль-
ки за такої умови можна гарантува-
ти неупередженість судової влади та 
очікувати виконання законів. Якщо 
немає незалежної і неупередженої су-
дової системи, якщо закон читає лише 
хтось один і по-своєму, то немає й зако-
ну, є тільки інтерес одного чиновника. 
Який би прекрасний не був би закон, 
але за відсутності судової влади захис-
ту, неупередженого розгляду справи, 
ніхто не матиме жодних прав. Відпо-
відно до принципу контролю і балансу 
влад один повинен читати закон і при-
ймати рішення, а інший, від нього не-
залежний, може неупереджено сказа-
ти, чи правильно це зроблено.

Якщо зараз запровадити ринок зем-
лі й не забезпечити незалежність судо-
вої влади та розподіл влад між чинов-
никами, то користі не буде. Складеться 
дуже небезпечна ситуація, коли є ри-
зик системних зловживань: обману, 
підробок, рейдерства, атаки на влас-
ність тощо. 

Закінчення читайте 
у наступному номері

«БіЗНеС ЗА межАми УкрАїНи 
дУмАЄ НАПеред. ТАм міркУЮТь 

ПрО Те, якОЮ БУде іНвеСТиційНА 
СиТУАція, якщО УкрАїНА 

НАйБлижчим чАСОм ПідПише 
УГОдУ ПрО АСОціАціЮ, А 

ПриНАймНі вСе  
дО ТОГО йде. їх цікАвиТь мОлОкО, 

м’яСО, ЗерНО – миТА, квОТи,  
А ТАкОж кОли реАльНО  

СТАНУТьСя ці ЗміНи»

ІНТЕРВ’Ю

®®


