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Шановний пане Богатирю!

Міністерство юстиції України (далі – Мін’юст) опрацювало Ваш запит від 

22 грудня 2021 року, надісланий Мін’юсту листом Секретаріату Кабінету 

Міністрів України від 24 січня 2022 року № 1975/0/2-22 (вх. № 25-6-22 від 

24 січня 2022 року), і в межах компетенції надає відповідь на питання 9 щодо 

того, які дії вживаються Кабінетом Міністрів України, Міністерством 

юстиції України, Міністерством енергетики України, НЕК «Укренерго» та 

ДП «Гарантований покупець» щодо захисту інтересів держави.
Відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року 

№ 228, Мін’юст, серед іншого, забезпечує представництво інтересів держави у 

судах України, здійснює захист інтересів України у Європейському суді з прав 

людини, під час урегулювання спорів і розгляду в закордонних юрисдикційних 

органах справ за участю іноземних суб’єктів та України.
Відповідно до пункту 2 Порядку здійснення захисту прав та інтересів 

України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних 

органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, затвердженого Указом 

Президента України від 25 червня 2002 року № 581 (далі – Порядок), Мін’юст є 
органом, відповідальним за здійснення захисту прав та інтересів України під 

час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах 

справ за участю іноземного суб'єкта та України. При цьому до повноважень 

Мін’юсту не відноситься здійснення управління державним підприємством 

«Гарантований покупець» (далі – ДП «Гарантований покупець»). 
Наразі у Мін’юсті перебуває 2 справи на стадії арбітражного розгляду, а 

також 5 справ на стадії досудового врегулювання, які стосуються сфери зеленої 
енергетики. Для здійснення захисту прав та інтересів держави Україна Мін’юст 
відповідно до пунктів 5-7 Порядку:
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- визначає заінтересовані органи та організації, участь яких є 
необхідною під час урегулювання спору, розгляду у закордонному 

юрисдикційному органі справи за участю іноземного суб'єкта та України;
- утворює у п'ятиденний строк від дня одержання інформації, 

документів про спір, стосовно якого існує загроза пред'явлення або пред'явлено 

в закордонному юрисдикційному органі позов до України чи може бути 

пред'явлено у закордонному юрисдикційному органі позов України, 
міжвідомчу робочу групу для забезпечення узгодженості дій заінтересованих 

органів та організацій під час урегулювання спору, розгляду у закордонному 

юрисдикційному органі справи за участю іноземного суб'єкта та України, 
здійснення підготовки пропозицій і рекомендацій з організаційно-правових, 
процедурних та інших питань, пов'язаних із забезпеченням захисту прав та 
інтересів України під час урегулювання спору, розгляду у закордонному 

юрисдикційному органі справи за участю іноземного суб'єкта та України;
- вивчає факти, обставини спору, стосовно якого існує загроза 

пред'явлення або пред'явлено у закордонному юрисдикційному органі позов до 

України чи може бути пред'явлено у закордонному юрисдикційному органі 
позов України, проводить юридичну експертизу таких фактів, обставин.

Заінтересовані органи та організації за зверненням Міністерства юстиції 
України подають у визначений ним строк необхідні матеріали, висновки та 
пояснення щодо спору, стосовно якого існує загроза пред'явлення або 

пред'явлено у закордонному юрисдикційному органі позов до України чи може 
бути пред'явлено у закордонному юрисдикційному органі позов України;

- здійснює згідно із законодавством України закупівлю за державні 
кошти робіт та послуг юридичних радників, примирювачів, фахівців, експертів, 
у тому числі іноземних, які мають необхідні знання для здійснення заходів 

щодо захисту прав та інтересів України під час урегулювання спору, розгляду у 

закордонному юрисдикційному органі справи за участю іноземного суб'єкта та 
України, володіють відповідною іноземною мовою та за наявності вимог 
законодавства держави місця арбітражу (суду) щодо атестації у відповідних 

державних установах, органах належним чином атестовані;
- вживає заходів, необхідних для досягнення домовленостей з 

іноземним суб'єктом про врегулювання спору на взаємовигідних і 
взаємоприйнятних умовах, забезпечує підготовку та узгодження з іноземним 

суб'єктом проекту угоди про врегулювання спору (мирової угоди);
- забезпечує представництво України під час розгляду у 

закордонному юрисдикційному органі справи, порушеної за позовом до 

України, підготовку та подання до закордонного юрисдикційного органу 

необхідних процесуальних документів;
- готує пропозиції щодо можливих заперечень стосовно компетенції 

закордонного юрисдикційного органу, в якому порушено справу за позовом до 

України;
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- готує разом із Міністерством закордонних справ України 

пропозиції щодо забезпечення імунітету України у справі, порушеній у 

закордонному юрисдикційному органі за позовом до України.
Крім того, Міністерство енергетики України, НЕК «Укренерго» та 

ДП «Гарантований покупець» в рамках захисту прав та інтересів України під 

час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах 

справ за участю іноземного суб'єкта та України та відповідно до абзацу 1 

підпункту 6 пункту 5 Порядку подають у визначений Мін’юстом строк 

необхідні матеріали, висновки та пояснення щодо спору, стосовно якого існує 
загроза пред'явлення або пред'явлено у закордонному юрисдикційному органі 
позов до України чи може бути пред'явлено у закордонному юрисдикційному 

органі позов України. На підставі отриманих матеріалів, висновків та пояснень 

Мін’юст розробляє стратегію захисту прав та інтересів держави у кожній 

справі, яка перебуває в арбітражному провадженні або на етапі досудового 

врегулювання.

З повагою,

Заступник Міністра                                                               Олександр БАНЧУК
                                                      

Погоріла Дар’я   279 -38 -74


