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кредитодавцем вимог щодо паспор-
та споживчого кредиту або внесен-
ня до договору умов, які порушу-
ють рівність сторін, такий договір 
не має створювати юридичних прав 
та обов'язків для сторін цього до-
говору. Звичай но, Закон захищає 
споживачів фінансових послуг від 
недобросовісних надавачів креди-
тів, проте набагато простіше перед 
укладенням договору детально озна-
йомитися з усіма його умовами, що 
збереже клієнту фінансової установи 
дорогоцінний час та гроші.

Хоча вище згаданим Законом кре-
дитодавця було зобо в'язано чітко та 
прозоро встановлювати у кредитно-
му договорі реальну вартість креди-
ту, враховуючи відсотки, витрати на 
страхування, а також інші платежі, 
пов'язані з кредитним договором, 
потрібно бути обачним під час його 
отримання. Необхідно з'ясувати, чи 
дійсно споживач матиме можливість 
розраховуватися за отриманим кре-
дитом. Адже достатньо час то осо-
ба, отримуючи кредит, до кінця не 
усвідомлює того факту, що місяч-
ний платіж, враховуючи відсотки, 
може бути набагато більшим, ніж 
було встановлено, виходячи з рівня 
заробітку останньої.

Важливою умовою належного 
виконання зобо в'язання за кре-
дитним договором та збереження 
позитивного матеріального стано-
вища є укладення кредитного до-
говору в такій грошовій одиниці, 
в якій споживач отримує свій ос-
новний прибуток. Як зазначалося 
раніше, велика кількість грома-
дян нашої країни не дотримуєть-
ся цього правила. Як наслідок, по-
чинаючи з 2008 р. більшість осіб, 
які отримали кредити в іноземній 
валюті, стали недобросовісними 
боржниками банків та інших фі-
нансових установ, оскільки у зв'язку 
з надзвичай ним знеціненням націо-
нальної грошової одиниці Украї ни 
вони більше не мають можливості 
повертати отримані кредити. Та-
ким чином, у провадженнях націо-
нальних судів перебуває величезна 
кількість справ, пов'язаних з таки-
ми кредитними відносинами. Ана-
лізуючи судову практику, можна 
зробити вис новок, що час тіше суди 
зай мають сторону кредиторів.

Отже, виходячи зі змісту норм 
чинного законодавства, наразі за-
хист прав споживачів кредитних по-
слуг здійс нюється більш «централі-
зовано». Це пов'язано з набранням 
чинності Законом «Про споживче 
кредитування». Нарешті було де-
що зрівняно ступінь правового за-
хисту інтересів добросовісних кре-
дитодавців і споживачів шляхом 
закріп лення на законодав чому рівні 
знач ного переліку обов'язків банків 
та небанківських установ у сфері 
кредитування. Однак, на мою дум-
ку, незважаючи на такі правові га-
рантії захисту прав споживачів фі-
нансових послуг, все ж таки краще 
витратити певну кількість часу на 
детальне ознайомлення з умовами 
кредитного договору. 

23.01.2019 р. Кабінет Міністрів 
Украї ни (далі — КМУ) прий няв по-
станову №95 «Про внесення змін 
до Порядку затвердження проектів 
будівництва і проведення їх екс-
пертизи» (далі — Постанова), яка 
набрала чинності 15.02.2019 р. По-
станова передбачає зміну проце-
дури затвердження та проведення 
експертизи проектів будівництва, 
які підлягають оцінці впливу на 
довкілля, а також проектів, що ре-
алізуються із залученням бюджет-
них кош тів, власних кош тів під-
приємств або кредитів, наданих 
під державні гарантії.

Зазначені зміни мають важливе 
значення, зокрема, для виробни-
ків електроенергії з відновлюваних 
джерел енергії (далі — виробники 
ВДЕ), які планують будівництво. 
Відтепер проектна документація 
може затверджуватися загалом 
на об'єкт або за чергами. Це мож-
ливо в тому випадку, коли поділ 
будівництва на черги був визна-
чений на стадії розробки техніко- 
економічного обґрунтування 
(техніко- економічного розрахун-
ку, ескізного проекту) та схвалений 
у встановленому порядку.

Також передбачено, що проек-
ти будівництва, які реалізуються 
підприємствами із залученням 
бюджетних кош тів, власних кош-
тів підприємств, а також кредитів, 
наданих під державні гарантії, 
суб'єктом управління яких є КМУ, 
незалежно від вартості проектів, 
затверджуються такими підпри-
ємствами у разі передбачення у за-
тверджених фінансових планах 
відповідних видатків на їх реалі-
зацію. Відповідні спрощення щодо 
затвердження проектної докумен-
тації стосуються також інших ви-
падків, коли залучаються бюджетні 
кош ти. Очікується, що час затвер-
дження проектної документації для 
будівництва за бюджетні кош ти 
зменшиться до 1 місяця, замість 
4-6 місяців.

Визначено, що перед затвер-
дженням проектів будівництва для 
проведення їх експертизи до про-
ектної документації на будівниц-
тво об'єктів, що підлягають оцінці 
впливу на довкілля згідно із Зако-
ном Украї ни «Про оцінку впливу на 
довкілля» (далі — Закон про ОВД), 
додаються результати проведення 
такої оцінки. Це уточнення важ-
ливе для планування будівництва 
об'єктів ВДЕ.

На практиці у виробників ВДЕ, 
які планують будівництво, час то 
виникають питання щодо послі-
довності дій під час підготовки до 
будівництва. Тому важливо вра-
ховувати, що спочатку проводить-
ся оцінка впливу на довкілля. Далі 
розроб ляється проектна докумен-
тація. Після того як була розро-
блена проектна документація та 
здійснена оцінка впливу на довкіл-
ля, можна затверджувати проект 
будівництва і проводити експер-
тизу. Потім потрібно звертатися в 

Державну архітектурно- будівельну 
інспекцію для отримання доз волу 
на виконання будівельних робіт.

Що стосується будівництва 
об'єктів відновлюваної енергетики, 
необхідно враховувати, що оцінку 
впливу на довкілля потрібно здійс-
нювати лише у певних випадках, 
які встановлені Законом про ОВД. 
Зазначена вимога стосується будів-
ництва таких об'єктів ВДЕ:

• гідроелектро станцій на річках 
незалежно від потужності;

• гідроакумулювальних електро-
станцій (ГАЕС);

• вітрових парків, вітрових 
електро станцій, що мають дві чи 
більше турбіни або висота яких ста-
новить 50 м. і більше;

• ліній електропередачі (пові-
тряних та кабельних) напругою 
110 кВ і більше та підстанцій на-
пругою 330 кВ і більше.

Також постановою розширено 
перелік випадків, коли проект бу-
дівництва підлягає обов'язковій 
експертизі. Зокрема, якщо об'єктом 
будівництва є комплекс або будова, 
до складу якої входять об'єкти, що 
за класом наслідків належать до 
об'єктів з незнач ними наслідками 
(СС1), а також за сукупними по-
казниками перевищують рівень, 
встановлений для об'єктів з таким 
класом наслідків, то проект будів-
ництва підлягає обов'язковій екс-
пертизі за усіма напрямками, які 
передбачені для об'єктів із серед-
німи (СС2) та знач ними (СС3) на-
слідками.

Таким чином, виробникам ВДЕ 
під час планування будівництва 
об'єктів ВДЕ необхідно враховува-
ти зміни, внесені зазначеною по-
становою. 

Особливості проведення експертизи 
проектів будівництва об'єктів ВДЕ
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