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Конституція, зміни, внесені у кримінально-процесуальний закон, повністю звільнили суд від 

обвинувальної функції, а всю відповідальність за доказування обвинувачення переклали на прокурора. 

Визначені Конституцією пріоритети змінили погляд на всі стадії кримінального судочинства. Сьогодні вони 

мають одну мету: повноий, всебічний і об’єктивний розгляд справи у суді. У цих умовах життя диктує 

суттєву істину: дізнання та досудове слідство - не самоціль, а лише допоміжна стадія. Діяльність органів, що 

виконують оперативно-розшукові дії, дізнання та досудове слідство, не закінчується встановленням винної у 

злочині особи, зібранням доказів і їх фіксуванням, пред’явленням обвинувачення та складенням 

обвинувального висновку. Головний їх обов’язок - забезпечити прокурору можливість представити ці 

докази суду у повному обсязі .   

По-перше, слідчі органи повинні не тільки встановити, допитати свідків, потерпілих, але й здійснити 

всі можливі заходи до забезпечення їх явки до суду. Саме з метою досягнення такого результату в сучасних 

умовах специфічності злочинів та можливостей злочинців протидіяти розслідуванню вводяться і діють в 

багатьох демократичних країнах програми захисту свідків. На жаль, в нашій країні ця робота лише на 

початковому етапі.   

По-друге, забезпечити майбутнього державного обвинувача найбільш важливими матеріалами, які 

той з певних причин не зможе детально законспектувати [4,с.45].       

 Отже, важливим є впровадження практики, коли в супроводжувальному листі  про направлення 

справи до суду  повідомлялося  персонально, який прокурор  буде підтримувати  державне обвинувачення. 

Це надасть можливість державного обвинувача щодо вивчення  матеріалів справи  та встановити взаємодію 

із слідчим; внести порядок  і дисципліну  в організацію  прокурором цієї роботи з тим, щоб суди поважніше  

відносилися до державного  обвинувача та збулися  ще пануючої з їх збоку звички вимагати негайно 

направити  будь-якого прокурора для слухання справи; більш ефективно організовувати розгляд справ.   

 

Список використаних джерел: 

1.Кримінально-процесуальний кодекс України; Коментар основних положень / упоряд. В. М. 

Тертишник – К.: Літера, 2006. 270, с. 

2. Погорецький М. А. Кримінально-процесуальні правовідносини: структура і система: Монографія.- 

X. АРСІС, 2002.-321 с. 

3. Ляш А. О. Кримінальний процес ( загальна частина) : Навч. Посіб. Для дистанц. Навчання, / Відкр. 

Міжнар. Ун-т розвитку людини «Україна» - К.: Ун-т «Україна», 2006. – 223с. 

4. Кримінальний процес України. Підручник //За ред. Ю.М.Грошевого та В. М. Хотенця.- Х: Право.-

2000.- 496 с. 

 

 

МАСЛОВ Н.Р. 

cтудент 2-го курсу екологічного факультету Житомирського національного агроекологічного університету, 

м.Житомир 

                                    

НАРКОМАНІЯ ЯК СУСПІЛЬНА ПРОБЛЕМА. ЛЕГАЛЬНИЙ ОБІГ НАРКОТИКІВ В УКРАЇНІ 

 

Епідемія наркоманії в Україні набуває все більшого розмаху: за даними експертів нині кількість 

споживачів психоактивних речовин сягає понад 500 тисяч осіб переважно молодого віку. У світі нині немає 

жодної країни, яка б могла доказово заявити, що їй вдалося подолати це зло. На жаль, не становить винятку 

й Україна[1].  

За даними соціального опитування п'ята частка молодих людей знайомі з дією наркотиків. Серед них 

найбільший відсоток складають студенти ВНЗ. Поясненням може бути те, що наркотики, як дороге 

задоволення, більш доступні забезпеченим і самостійним студентам.  

Аналіз показників у гендерному розрізі показує, що хлопці частіше, ніж дівчата вживають наркотики. 

В місті молоді люди вживають наркотики вдвічі частіше, ніж на селі. При цьому, з кожним роком 

відзначається збільшення кількості молоді, що захоплюється наркотиками[2,с. 12]. 

Легальні наркотики вільно продаються в аптеках, а тому у деяких виникає спокуса зняти стрес, 

розслабитися, випробувати незвичайний стан. 

Сьогодні існує безліч легальних наркотиків, які ще іменують «клубні курильні суміші», причому ці 

суміші мають достатньо красиві і гучні назви, наприклад, «Боб Марлі», «Гоа», «Бомбей» і т.д. 

Виробники намагаються не афішувати, що входить до складу їх «трав'яних зборів», запевняючи, що 

вони містять в собі тільки століттями перевірені рослинні інгредієнти. 

Той факт, що виробники тримають у секреті склад їх продукції, повинен насторожити. Якщо всі 

інгредієнти - це рослинність, так чому б не оприлюднити склад. Численні експертизи цих легальних 

наркотиків показали, що формула досить проста. Так, майже всі види сумішей містять квіти і насіння 

дурману, латаття блакитне, насіння гавайської троянди. Крім того, все це приправлено різними хімічними 

речовинами, щоб посилити наркотичний ефект. До речі, в Європі багато з цих курильних сумішей вже 

заборонені. 
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Речовини, які входять до складу легальних наркотиків, і їх вплив досить добре відомі не тільки 

медикам і ботанікам, але і любителям психоделічних «подорожей». Однак популярністю в клубах такі 

суміші не користуються, тому що від них занадто неприємні побічні ефекти[3,с. 135]. 

Відомо більше тисячі рослин, які можуть впливати на психіку людини. Однак у практиці 

використовується лише кілька з них. Справа в тому, що багато з цих рослин крім психотропних речовин 

містять сильні отрути, які важко вивести. А ось наркотики, наприклад, кокаїн, опіум, теж містять отрути, але 

їх легко очистити за допомогою нехитрих хімічних процедур, чого не можна зробити з рослинами, що 

входять до складу легальних наркотиків. Накопичені в організмі отрути і токсини можна вивести тільки за 

допомогою програми очищення, але це займе тривалий час. 

Легальні наркотики небезпечні також з точки зору психічного здоров'я людей. Так, наприклад, їх 

заборонили в країнах Європейського Союзу через збільшене число самогубств, що сталися на тлі вживання 

наркотиків. Більше того, через повальне вживання легальних наркотиків зросла кількість неврозів і психозів. 

Курильні суміші містять величезну кількість психоактивних речовин з токсичними отрутами. Ці 

легальні наркотики, як рулетка, ніколи не знаєш, де пощастить. Так, одні нічого не відчують, інші 

потраплять в захоплюючу подорож, треті - в чорну депресію. 

Подолати наркоманію можна тільки якщо підходити до проблеми комплексно. Перш за все, треба 

підвищити рівень життя населення.  

Наркоманія – медико – соціальна проблема, тому вимагає комплексного підходу як у клінічному, так і 

в соціальному плані. Не можна ізольовано формувати свідомість людини, не змінюючи свідомості 

навколишнього середовища. А це означає, що для боротьби з наркоманією також як і з іншими соціальними 

хворобами, необхідне створення здорової соціальної обстановки, політичної стабільності, оздоровлення 

загальноекономічної і духовно-етичної атмосфери в нашій країні.  

Державний комітет України у справах сім’ї та молоді повинен забезпечити просвітницькі заходи 

через мережу спеціалізованих служб для дітей, молоді, їхніх батьків з питань профілактики наркоманії, 

пропаганди здорового способу життя та формування практичних навичок протистояння шкідливому впливу 

наркотиків. 

Основний напрям боротьби з наркоманією в нашій країні – це профілактика захворювання. Треба 

проводити боротьбу з наркоманами не лише там, де вони є, але і там, де можуть з’явитися. Нині 

відбувається перебудова структури нелегального обігу наркотиків, зрощення міжнародних злочинних 

угруповань з аналогічними кримінальними структурами і Україні. З’являються підпільні лабораторії з 

виготовлення нових видів наркотиків. Такі реалії сьогодення наркозлочинності в Україні. Тому 

правоохоронні органи розробили комплекс заходів, спрямованих на випередження та протидію 

розповсюдження наркотиків у державі, а зусилля передусім спрямовують на ліквідацію організованих груп 

наркозлочинців. 

  Активна протидія наркотизації суспільства стала одним зі стратегічних напрямків діяльності органів 

внутрішніх справ і розглядається як істотний чинник стабілізації загальної криміногенної ситуації в державі. 

На думку багатьох фахівців, повністю наркоманію не знищити, адже наркомани у країні були і 

будуть. Можливо лише зменшити кількість залежних. Для вирішення цього питання необхідно дивитися у 

корінь самої проблеми, необхідно з’ясувати причину і створити умови, щоб у майбутньому вона не призвела 

до небажаних результатів. Ні лікування, ні досконале законодавство не розв’яже повністю проблему 

наркоманії. 

Питанню наркоманії необхідно приділяти більше уваги у кожній сім’ї, школі, у навчальних закладах, 

на підприємствах, популяризувати знання про шкоду наркотиків серед молоді, передусім у періодичній 

пресі, на радіо – і телепередачах, науково-популярній літературі. 

Проблеми можуть бути вирішені лише тоді коли суспільство буде з належною увагою до них 

ставитися, докладаючи усіх зусиль до їх викорінювання, то наркоманію можна буде перемогти. І саме тоді, 

на мою думку, матиме результат і лікування, і буде впливати на людей чинне законодавство. Адже відомо, 

як що особа залежна, то ніякі діючі нормативні акти не можуть їй перешкодити, щоб отримати наркотичні 

речовини або психотропні. Держава немає можливості контролювати проблему наркоманії у всіх сферах її 

розповсюдження. Контролюючи нелегальний обіг наркотиків, втрачають контроль над наркотиками які 

можна придбати у кожній аптеці. Наркомани знаходять все новіші способи задовольнити свою нарко-

залежність. Вони використовують у великому дозуванні ліки які на перший погляд є цілком безпечними, але 

мало хто знає про їх темну сторону. 

 До таких ліків відносяться різноманітні сиропи від кашлю, які при перевищенні дози викликають 

галюцинації, таблетки, каплі і навіть мазі. Зняти їх з продажу держава не може, адже мільйони людей 

користуються ними за-для лікування. На мою думку вихід з цієї ситуації один: контролювати продаж таких 

ліків зменшивши можливу покупку їх в великій кількості, встановити правильне дозування, можливо 

продавати лише за рецептом лікаря, вихід є, але його повинні знайти разом, суспільство і держава.   
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ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ТА ПРОГАЛИНИ ВРЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН 

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ  ОСББ 

 

Об'єднання співвласників  багатоквартирного  будинку (далі – ОСББ) - юридична особа, створена 

власниками для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання 

неподільного та загального майна [2, с. 3].  

Багатоквартирний будинок – це цілісний майновий комплекс, в якому квартири «не висять у повітрі» 

окремо від прибудинкової території - земельної ділянки на котрій, власне, він розташований і яка необхідна 

для його життєзабезпечення. Співвласниками цього майнового комплексу – спільного майна є власники 

житлових і не житлових приміщень у будинку,які відповідно, повинні вирішувати, як використовувати свою 

землю. Але формально при приватизації квартир земельні ділянки не були передані новим власникам, а 

також такого права не набувають автоматично ті, хто купує квартиру. Земельна ділянка, переважно, 

продовжує перебувати у власності органів місцевого самоврядування. Єдиний механізм, за допомогою якого 

власники квартир у багатоквартирному будинку можуть зареєструвати своє право на земельну ділянку – це 

створити ОСББ, і після цього вже оформити прибудинкову територію собі у власність чи користування. 

Проте, на практиці дуже мало ОСББ змогли скористатися таким правом . На національному рівні не 

визначено процедури передачі прибудинкової території, тому дане питання віддано на «відкуп» місцевому 

самоврядуванню і залежить виключно від політичної волі місцевої влади. Оскільки в законодавчих актах 

саме право ОСББ прописане не зовсім чітко, то, якщо такої волі немає, то колізії у законодавстві слугують 

прикриттям для того, аби співвласники прибудинкової території не отримали. 

На сьогоднішній день процедура безоплатної приватизації прибудинкових територій досить 

відрізняється по містах України. В таких умовах невизначеності мають місце: зловживання та навмисне або 

не навмисне затягування та ускладнення процедури приватизації прибудинкових територій, що в свою чергу 

стримує розвиток ОСББ. Найбільш розповсюджена практика – змушення ОСББ замовляти проекти 

відведення землі для передачі прибудинкової території. 

На рівні місцевих територіальних громад процедури передачі прибудинкових територій ОСББ 

відрізняються, втім спільною рисою запроваджених алгоритмів відведення земельної ділянки є їхня 

надмірна складність. Також поширеним залишається оформлення прибудинкових територій тільки після 

виготовлення проекту землеустрою на замовлення ОСББ у відповідної проектної організації. Крім того, для 

виділення земельної ділянки ОСББ, як правило, має надати широкий перелік документів. Навіть у ситуації, 

коли надання прибудинкової території ОСББ здійснюється за спрощеною процедурою, тобто без 

виготовлення проекту землеустрою, пакет документів, необхідний для надання в органи місцевої влади, 

може сягати 12-15 позицій. 

Через положення ЗК щодо «приватизації громадянами багатоквартирного жилого будинку» при 

оформленні права на землю від уповноваженої особи ОСББ вимагають правовстановлюючі документи не 

тільки на квартири та приміщення у будинку, а й на весь будинок як на цілісний майновий комплекс [1, с. 

23]. Оскільки вирішення питання про безоплатність та форму користування земельною ділянкою є правом 

органу місцевого самоврядування, досить часто місцеві ради надають перевагу оренді. Враховуючи, що 

розміри та конфігурація земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні 

до них будівлі, споруди та прибудинкові території, визначаються на підставі відповідної землевпорядної 

документації, перелік таких документів у кожному населеному пункті визначається по-різному. 

Відповідно до ст. 42 ЗК у разі приватизації громадянами багатоквартирного жилого будинку 

відповідна земельна ділянка може передаватися безоплатно у власність або надаватись у користування 

об’єднанню власників. Стаття 89 ЗК зазначає, що у спільній сумісній власності перебувають земельні 

ділянки співвласників житлового будинку [1, с. 39].  

З іншого боку, у роз’ясненні Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального 

господарства України відзначено, що прибудинкова територія може бути, за відповідним рішенням органу 

місцевого самоврядування, передана у власність або надана в користування власникам приміщень у 

багатоквартирному житловому будинку тільки за умови створення ними ОСББ. В іншому випадку 

прибудинкова територія не належить власникам приміщень у житловому будинку. Така суперечність норм 

призводить до зростання кількості судових рішень про визнання права використовувати прибудинкову 


