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Відносини, пов’язані з наданням соціальної відпустки, регу-
люються Кодексом законів про працю України, Законом Украї-
ни «Про відпустки» (далі - Закон) та іншими нормативно-право-
вими актами України.

Закон встановлює державні гарантії права на соціальні 
відпустки, визначає умови, тривалість і порядок їх надання пра-
цівникам для виховання дітей.

Право на соціальну відпустку мають громадяни України, 
які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, уста-
новами, організаціями незалежно від форм власності, виду 
діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудо-
вим договором у фізичної особи (далі - підприємство). Іноземці 
та особи без громадянства, які працюють в Україні, мають пра-
во на відпустки нарівні з громадянами України.

До соціальних відпусток відносяться: відпустка у зв’язку з 
вагітністю та пологами; відпустка для догляду за дитиною до 
досягнення нею трирічного віку; відпустка у зв’язку з усиновлен-
ням дитини; додаткова відпустка 
працівникам, які мають дітей.

Відпустка у зв’язку з вагітні-
стю та пологами є оплачуваною 
та надається жінкам на підставі 
медичного висновку тривалістю: 
до пологів – 70 календарних днів; 
після пологів – 56 календарних 
днів (70 календарних днів – у разі 
народження двох і більше дітей 
та у разі ускладнення пологів), 
починаючи з дня пологів.

Особам, які усиновили но-
вонароджених дітей безпосеред-
ньо з пологового будинку, нада-
ється відпустка з дня усиновлення тривалістю 56 календарних 
днів (70 календарних днів - при усиновленні двох і більше дітей). 
У разі усиновлення дитини (дітей) обома батьками вказана від-
пустка надається одному з батьків на їх розсуд. 

Тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами 
обчислюється сумарно і становить 126 календарних днів (140 
календарних днів – у разі народження двох і більше дітей та у 
разі ускладнення пологів). 

Ця відпустка надається жінкам повністю, є неподільною 
і не залежить від кількості днів, фактично використаних до 
пологів.

Законодавець зобов’язує підприємство у разі надання 
відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за заявою жінки 
приєднати до цієї відпустки щорічні основну і додаткову від-
пустки незалежно від тривалості роботи жінки на даному під-
приємстві.

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею три-
річного віку надається після закінчення відпустки у зв’язку з 
вагітністю та пологами за бажанням жінки. 

Підприємство за рахунок власних коштів може надавати 
жінкам частково оплачувану відпустку та відпустку без збере-
ження заробітної плати для догляду за дитиною більшої три-
валості.

Ця відпустка може бути використана повністю або части-
нами також батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, 
які фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усино-
вила чи взяла під опіку дитину, та одним із прийомних батьків.

За бажанням жінки або вищезазначених осіб у період пе-
ребування їх у відпустці для догляду за дитиною вони можуть 
працювати на умовах неповного робочого часу або вдома. При 
цьому за ними зберігається право на одержання допомоги по 
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку в період 
відпустки для догляду за дитиною.

Якщо дитина перебуває на державному утриманні (крім 
прийомних дітей у прийомних сім’ях), відпустка для догляду за 
дитиною до досягнення нею трирічного віку не надається.

Особі, яка усиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей, 
позбавлених батьківського піклування, старше трьох років, на-
дається одноразова оплачувана відпустка у зв’язку з усинов-
ленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календар-

них днів – при усиновленні двох і більше 
дітей) без урахування святкових і неро-
бочих днів після набрання законної сили 
рішенням про усиновлення дитини (якщо 
усиновлювачами є подружжя – одному з 
них на їхній розсуд).

Особа, яка усиновила дитину, має 
право на відпустку у зв’язку з усинов-
ленням дитини за умови, якщо заява про 
надання відпустки надійшла не пізніше 
трьох місяців з дня набрання законної 
сили рішенням про усиновлення дитини.

Відпустка у зв’язку з усиновленням 
дитини віком старше трьох років нада-
ється за заявою особи, яка усиновила 

дитину, на підставі рішення про усиновлення дитини та оформ-
ляється наказом (розпорядженням) власника або уповноваже-
ного ним органу.

При цьому право на таку відпустку має лише та особа, яка 
усиновила дитину віком старше трьох років. Особа, яка усино-
вила дитину віком до трьох років, має право на відпустку по 
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку на за-
гальних підставах.

Законодавством про відпустки передбачено також надан-
ня додаткової відпустки працівникам, які мають дітей.

Так, жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 
15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одино-
кій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі 
у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), 
а також особі, яка взяла дитину під опіку, чи одному із прийом-
них батьків, надається щороку додаткова оплачувана відпустка 
тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і не-
робочих днів.

Провідний спеціаліст відділу кадрової роботи та 
державної служби Головного управління 

юстиції у Чернігівській області
Олена Михайленко

Як повідомив Міністр юстиції України Павло 
Пет ренко Закон про очищення влади передбачає на-
явність громадського органу, який буде здійснювати 
контроль над процесом люстрації. Наші громадяни 
матимуть змогу протягом 30 днів з моменту оприлюд-
нення рішення про початок перевірки провести аналіз 
інформації, яку розмістили державні службовці про 
себе. У випадку, якщо ці державні службовці хочуть 
обманути або приховати певну інформацію про себе, 
громадяни можуть подати відповідні заяви і скарги.

За словами Міністра юстиції, завдяки такій процедурі 
долучитися до люстрації можуть усі небайдужі громадя-
ни. При цьому очільник Мін’юсту зазначив, що саме на 

Громадську раду буде покладено місію прийняття скарг від громадян, перевірку їх об’єктив-
ності, а також направлення даних про чиновника, що надав неправдиву інформацію, до від-
повідних органів.

«Основна функція громадського органу, який створюється при Міністерстві юстиції, полягає 
в тому, що він прийматиме скарги, направлятиме їх до відповідних компетентних органів, які 
проводять перевірку. Крім того, рада контролюватиме об’єктивність і своєчасність розгляду по-
даних скарг, а також те, щоб заяви, які є обґрунтованими, знайшли своє відображення у вигляді 
рішення про люстрацію чиновника, який намагався здурити нас», - зазначив Павло Петренко.

Зміна черговості одержання 
права спадкування

Чи можлива зміна черговості одержання спадкоємцями 
права на спадкування?

Як відомо, спадкування здійснюється за заповітом або за законом. Відповідно до статті 
1258 Цивільного кодексу України спадкоємці за законом одержують право на спадкування 
почергово. Цивільний кодекс визначає шість черг спадкоємців за законом, при цьому кожна 
наступна черга за законом одержує право на спадкування у разі відсутності спадкоємців 
попередньої черги, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини або 
відмови від її прийняття, крім випадків зміни черговості одержання права на спадкування.

Черговість одержання права на спадкування спадкоємцями за законом може бути змі-
нена двома способами: договірним (шляхом нотаріально посвідченого договору про зміну 
черговості одержання права на спадкування між заінтересованими спадкоємцями, укладе-
ного після відкриття спадщини) та судовим.

В чому полягає сутність зміни черговості одержання права на спадкування 
та хто може брати участь в укладанні договору про зміну черговості 

одержання права на спадкування?
На підставі договору про зміну черговості одержання права на спадкування спадкоє-

мець тієї черги, яка має право на спадкування, може за своєю волею закликати до спад-
кування спадкоємця або спадкоємців за законом будь-якої з наступних черг. При цьому 
спадкоємець попередньої черги право на спадкування не втрачає. Саме в цьому полягає 
основна відмінність зміни черговості одержання права на спадкування від відмови від при-
йняття спадщини на користь іншої особи.

 У такому договорі повинен брати участь принаймні один спадкоємець тієї черги, яка 
закликається до спадкування, та один із спадкоємців за законом наступних черг. Згоди 
інших спадкоємців черги, яка закликається до спадкування, а також спадкоємців, які ма-
ють право на обов’язкову частку у спадщині, на укладання цього договору не вимагається, 
оскільки укладання договору про зміну черговості одержання права на спадкування жод-
ним чином не впливає на розмір частки у спадщині таких спадкоємців. 

На практиці договір про зміну черговості одержання права на спадкування 
може бути укладений за таких умов

Наприклад, спадкоємцями за законом є двоє дітей спадкодавця (перша черга). Один 
зі спадкоємців вирішив укласти договір про зміну черговості одержання права на спадку-
вання з рідним братом спадкодавця (друга черга) та його тіткою (третя черга). В результаті 
цього спадкоємці, які уклали договір про зміну черговості, одержують право на спадкуван-
ня по 1/6 спадщини кожний (1/3 від 1/2), а той зі спадкоємців першої черги, який не брав 
участі в укладанні цього договору, залишає за собою 1/2 частку у спадщині, яка і належала 
йому на час відкриття спадщини.

Договір про зміну черговості одержання права на спадкування є підставою для видачі 
свідоцтв про право на спадщину.

Чи встановлений чинним законодавством строк, протягом якого може бути 
укладений договір про зміну черговості одержання права на спадкування?

Договір про зміну черговості одержання спадкоємцями за законом права на спадку-
вання укладається спадкоємцями після відкриття спадщини до видачі свідоцтва про право 
на спадщину.

При цьому необхідно враховувати, що спадкоємець за законом, який закликається до 
спадкування в порядку укладання договору про зміну черговості одержання прав на спад-
кування, повинен прийняти спадщину, подавши нотаріусу заяву про прийняття спадщини 
протягом шестимісячного строку з моменту її відкриття, або фактично її прийняти, а у разі 
пропущення строку для прийняття спадщини – скористатися можливістю подання заяви 
про прийняття спадщини за згодою всіх спадкоємців, що її прийняли, чи подати позов до 
суду з метою встановлення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщи-
ни при наявності поважних причин пропуску строку прийняття спадщини.

Закон не обмежує укладання договору про зміну черговості одержання спадкоємцями 
за законом права на спадкування до спливу шестимісячного строку з моменту відкриття 
спадщини. Однак, спадкоємець, який «підтягується» до спадкування, повинен спадщину 
прийняти. В противному разі, укладання договору після спливу шестимісячного строку з 
моменту відкриття спадщини за відсутності у спадкоємця наступної черги факту прийняття 
ним спадщини втрачає сенс.

Як визначається місце вчинення такої нотаріальної дії
Законом не встановлено будь-яких обмежень щодо місця нотаріального посвідчення 

договору про зміну черговості одержання спадкоємцями за законом права на спадкування. 
Однак, враховуючи, що договір укладається спадкоємцями після відкриття спадщини, то 
нотаріально посвідчити цей договір може лише нотаріус, який завів спадкову справу, і, від-
повідно, володіє інформацією щодо кількості спадкоємців, які закликаються до спадкування 
і прийняли спадщину та які можуть брати участь в укладанні договору.

Начальник Головного управління юстиції
 у Чернігівській області 

Юрій Власенко

Право на соціальні відпустки
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Шлюбний договір як інструмент 
договірного регулювання сімейних відносин

До відділу державної виконавчої служби Борзнянського районно-
го управління юстиції (м. Борзна, вул.Ганни Барвінок, 7) викликається 
Лютий Олександр Михайлович (місце реєстрації: Борзнянський район, с. 
Плиски, вул. Шевченка, 5) з питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Варивода Н.А., контактний телефон 
(04653)2-16-59. Режим роботи: пн. – чт. З 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Борзнянського районного управ-
ління юстиції (м. Борзна, вул.Ганни Барвінок, 7) викликається Шерембей 
Микола Михайлович (місце реєстрації: Борзнянський район, с. Плиски, вул. 
Чапаєва, 93-г) з питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Варивода Н.А., контактний телефон 
(04653)2-16-59. Режим роботи: пн. – чт. З 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Борзнянського районного управ-
ління юстиції (м. Борзна, вул. Ганни Барвінок, 7) викликається Лазоренко На-
талія Степанівна (місце реєстрації: Борзнянський район, с.Хороше Озеро, вул. 
Леніна, 10) з питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Варивода Н.А., контактний телефон 
(04653)2-16-59. Режим роботи: пн. – чт. З 8.30 по 17.30год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Борзнянського районного управ-
ління юстиції (м. Борзна, вул. Ганни Барвінок, 7) викликається Філоненко 
Юлія Миколаївна (місце реєстрації: Борзнянський район, с. Хороше Озеро, 
вул. Лермонтова,8) з питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Варивода Н.А., контактний телефон 
(04653)2-16-59. Режим роботи: пн. – чт. З 8.30 по 17.30год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Борзнянського районного управ-
ління юстиції (м. Борзна, вул. Ганни Барвінок, 7) викликається Федюк Любов 
Степанівна (місце реєстрації: Борзнянський район, с. Іванівка, вул. Миру, 11) з 
питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Варивода Н.А., контактний телефон 
(04653)2-16-59. Режим роботи: пн. – чт. З 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 
год.

До відділу державної виконавчої служби Ніжинського міськрайонного 
управління юстиції (м. Ніжин, пл. Заньковецької ,4) викликається Бернацький 
Сергій Олександрович (місце реєстрації: м. Ніжин, вул. Франка, 89а/2) з пи-
тань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Онищенко І.Г., каб. 4, контактний телефон 
(04631)2-07-19. Прийомний день щоп’ятниці з 8.30 по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Ніжинського міськрайонного 
управління юстиції (м. Ніжин, пл. Заньковецької, 4 каб.№2) викликається Вірот-
ченко Дмитро Андрійович (місце реєстрації м. Ніжин, вул. Коцюбинського, 
буд. 19) з питань виконання вимог про сплату аліментів. 

Головний державний виконавець Мойсеєнко І.П. контактний телефон 
(04631)2-07-10. Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 
16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Ніжинського міськрайонного 
управління юстиції (м. Ніжин, пл. Заньковецької, 4 каб.№2) викликається 
Григорян Володимир Валерійович (місце реєстрації Ніжинський район, 
с. Хвилівка, вул. Комсомольська, буд. 12) з питань виконання вимог про сплату 
аліментів. 

Головний державний виконавець Романенко О.А., контактний телефон 
(04631)2-07-10. Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Ніжинського міськрайонного 
управління юстиції (м. Ніжин, пл. Заньковецької, 4 каб.№2) викликається Ломо-
носов Володимир Миколайович (місце реєстрації м. Ніжин, вул. Західна, 26) з 
питань виконання вимог про сплату аліментів. 

Старший державний виконавець Кошман О.І., контактний телефон 
(04631)2-07-10. Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Ніжинського міськрайонного 
управління юстиції (м. Ніжин, пл. Заньковецької, 4 каб.№1) викликається 
Андрієць Володимир Володимирович (місце реєстрації м. Ніжин, провул. 
Інститутський, 1А, кв. 4) з питань виконання вимог про сплату аліментів та 
боргів. 

Заступник начальника Кашлюк С.М., контактний телефон (04631)2-32-96. 
Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Щорського районного управління 
юстиції (м. Щорс, вул. Залізнична, 2) викликається Гузь Петро Миколайович 
( місце реєстрації: с. В.Щимель, Щорського р-ну, Чернігівської обл.) з питань 
виконання рішення суду.

Державний виконавець Терещенко Л.О. , контактний телефон (04654) 2-31-
86. Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Щорського районного управління 
юстиції (м. Щорс, вул. Залізнична, 2) викликається Сильченко Віталій Мико-
лайович ( місце реєстрації: с. Кучинівка, Щорського р-ну, Чернігівської обл.) з 
питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Терещенко Л.О., контактний телефон (04654)2-31-
86. Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Щорського районного управління 
юстиції (м. Щорс, вул. Залізнична, 2) викликається Ткаченко Геннадій Вікто-
рович (місце реєстрації: с. Старі Боровичі, вул. Щорса, 112, Щорського р-ну, 
Чернігівської обл.) з питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Терещенко Л.О., контактний телефон (04654) 2-31-
86. Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Щорського районного управління 
юстиції (м. Щорс, вул. Залізнична, 2) викликається Душаєв Валентин Івано-
вич (місце реєстрації: м. Щорс, вул. Попудренка, 43, Чернігівської обл.) з питань 
виконання рішення суду.

Державний виконавець Терещенко Л.О. , контактний телефон (04654) 2-31-
86. Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Щорського районного управління 
юстиції (м. Щорс, вул. Залізнична, 2) викликається Коваленко Сергій Олек-
сандрович (місце реєстрації: с. Кучинівка, Щорського р-ну, Чернігівської обл.) з 
питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Терещенко Л.О. , контактний телефон (04654) 2-31-
86. Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Носівського районного управлін-
ня юстиції (м. Носівка, вул. Центральна,20) викликається Петренко Михайло 
Олександрович ( Носівський район, с. Плоске, вул. Леніна, 12) з питань вико-
нання рішень судів та інших органів.

Головний державний виконавець Варламова Ю.М. контактний телефон 
(04642) 2-24-35. Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Носівського районного управління 
юстиції (м. Носівка, вул. Центральна,20) викликається Шилова Ольга Олексі-
ївна (Носівський район, с. Іржавець, вул. Садова, 18) з питань виконання рішень 
судів та інших органів.

Головний державний виконавець Варламова Ю.М. контактний телефон 
(04642) 2-24-35. Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Носівського районного управління 
юстиції (м. Носівка, вул. Центральна,20) викликається Линник Микола Ми-
колайович (Носівський район, с. Макіївка, вул. Комсомольська, 12) з питань 
виконання рішень судів та інших органів.

Головний державний виконавець Варламова Ю.М. контактний телефон 
(04642) 2-24-35. Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Носівського районного управління 
юстиції (м. Носівка, вул. Центральна, 20) викликається Муслієнко Валентина 
Миколаївна (Носівський район, с. Червоні Партизани, вул. Леніна, 5) з питань 
виконання рішень судів та інших органів.

Головний державний виконавець Варламова Ю.М. контактний телефон 
(04642) 2-24-35. Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 
16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Носівського районного управління 
юстиції (м. Носівка, вул. Центральна,20) викликається Геращенко Олександр 
Олександрович ( Носівський район, с. Калинівка, вул. Тракторна, 93) з питань 
виконання рішень судів та інших органів.

Головний державний виконавець Варламова Ю.М. контактний телефон 
(04642) 2-24-35. Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 
16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул. Пушкіна, 73, каб. 4) викликається Мацен-
ко Станіслав Юрійович (місце реєстрації: м. Прилуки, 2 в-д. Заїздський, 21) з 
питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Клименко Л.Г., контактний телефон (04637) 5-21-47. 
Режим роботи: пн.- чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул. Пушкіна, 73, каб. 4) викликається Крев-
ська Олександра Сергіївна (місце реєстрації: м. Прилуки, вул. Алгазіна, 25) з 
питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Клименко Л.Г., контактний телефон (04637) 5-21-47. 
Режим роботи: пн.- чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул. Пушкіна, 73, каб. 4) викликається Михан-
чук Світлана Григорівна (місце реєстрації: м. Прилуки, вул. Ярмаркова,51 кв. 
1) з питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Клименко Л.Г., контактний телефон (04637) 5-21-47. 
Режим роботи: пн.- чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції ( м. Прилуки, вул. Пушкіна, 73, каб. 4) викликається Коргун 
Михайло Васильович (місце реєстрації: м. Прилуки, вул. Ярмаркова,41/5 кв. 
21) з питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Клименко Л.Г., контактний телефон (04637) 5-21-47. 
Режим роботи: пн.- чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул. Пушкіна, 73, каб. 4) викликається Волко-
ва Євгенія Вікторівна (місце реєстрації: м. Прилуки, 2-й пров. Заїздський, 13) 
з питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Клименко Л.Г., контактний телефон (04637) 5-21-47. 
Режим роботи: пн.- чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул. Пушкіна, 73, каб. 4) викликається Мінкін 
Стів (місце реєстрації: м. Прилуки, вул. Лермонтова, 5 А) з питань виконання 
рішення суду.

Державний виконавець Клименко Л.Г., контактний телефон (04637) 5-21-47. 
Режим роботи: пн.- чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Коропського районного управлін-
ня юстиції Чернігівської області (смт. Короп, вул. Успенська,2, каб.6) викли-
кається Коваль Тетяна Миколаївна (місце реєстрації: с. Верба Коропського 
району, вул.Садова,12) з питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Лузан І.А., контактний телефон (04656) 
2-15-45. Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Коропського районного управ-
ління юстиції Чернігівської області (смт. Короп, вул. Успенська,2, каб.6) 
викликається Чепік Віталій Віталійович (місце реєстрації: смт. Понорниця 
Коропського району, вул. Червоноармійська, 17/3) з питань виконання рішен-
ня суду.

Старший державний виконавець Лузан І.А., контактний телефон (04656) 
2-15-45. Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

Оголошення

Загальна декларація прав людини, проголошена 
Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948  року, 
у частині 3 статті 16 називає сім’ю природним та ос-
новним осередком  суспільства. 

У преамбулі Конвенції про права ди-
тини 1989 року сім’ю названо основним 
осередком суспільства і природним се-
редовищем для зростання і благополуч-
чя всіх її членів і, особливо, дітей.

Сімейний кодекс України визначає 
засади шлюбу, особисті немайнові та 
майнові права і обов’язки подружжя, під-
стави їх виникнення, зміст особистих не-
майнових  і майнових прав та обов’язків 
батьків і дітей, усиновлювачів та усинов-
лених, інших членів сім’ї та родичів.

Глава 10 Сімейного кодексу України 
(далі – СК України) присвячена Шлюбно-
му договору.

Стаття 92 Сімейного кодексу України 
розвиває положення статті 9 СК України 
щодо договірного регулювання сімейних 
відносин.

Так статтею 92 СК України визна-
чено, що шлюбний договір може бути 
укладено особами, які подали заяву про 
реєстрацію шлюбу, та також  подруж-
жям. На укладання шлюбного договору 
до реєстрації шлюбу, якщо його сторо-
ною є неповнолітня особа, потрібна зго-
да її батьків або піклувальників. Тобто 
відповідно до вимог цієї статті право на 
укладання шлюбного договору надано не 
лише  нареченим, а й тим, хто уже давно 
перебуває в шлюбі.

Зміст та форма шлюбного договору  
визначена статтями 93, 94 СК Украї-
ни.  Шлюбним договором  регулюють-
ся майнові відносини між подружжям, 
визначаються їхні майнові права та 
обов’язки. Шлюбним договором мо-
жуть бути визначені майнові права та 
обов’язки подружжя як батьків. В той 
же час шлюбний договір не може регу-
лювати особисті відносини подружжя, а 
також особисті відносини між ними та 
дітьми.

Шлюбний договір не може зменшу-
вати обсягу прав дитини, які встановлені 
Сімейним кодексом, а також ставити од-
ного з подружжя у надзвичайно невигід-
не матеріальне становище. 

Тобто за шлюбним договором той, з 
ким проживає дитина, не може відмови-
тись від права на примусове стягнення 
аліментів на дитину.

Однією з істотних умов  такого до-
говору є те, що за цим договором не 
може передаватись у власність одному 
з подружжя нерухоме майно або  інше 
майно, право на яке підлягає державній 
реєстрації.

Так, якщо чоловік бажає подарувати 
дружині будинок, то це має бути оформ-

лене договором дарування, і не може 
бути однією з умов шлюбного договору.

Оскільки шлюбний договір є актом 
вільного волевиявлення, сторони можуть 
включити до нього інші умови майнового 
характеру, що не суперечать загальним 
засадам регулювання сімейних відносин. 
Є необхідність відмітити той факт, що 
шлюбний договір крім іншого виконує й 
важливу виховну, дисциплінуючу функ-
цію, а тому розширення практики його 
укладання заслуговує на підтримку.

У шлюбному договорі можна навіть 
передбачити своєрідну матеріальну ком-
пенсацію за можливу подружню зраду чи 
за ініціювання розірвання шлюбу у виді 
зменшення  його частки у спільній влас-
ності.

Що ж стосується форми шлюбного 
договору, то він укладається у письмовій 
формі і підлягає обов’язковому нотарі-
альному посвідченню. Жодна інша служ-
бова чи посадова особа посвідчити такий 
договір в Україні не має права.

Якщо шлюбний договір укладено до 
реєстрації шлюбу, він набирає чинності у 
день реєстрації шлюбу, якщо шлюбний 
договір укладено подружжям, він наби-
рає чинності у день його нотаріального 
посвідчення.

Статтею 97 СК України  встанов-
лено визначення у шлюбному договорі 
правового режиму майна. Так частина 
1 цієї статті передбачає, що у шлюбному 
договорі  може бути визначене майно, 
яке чоловік, дружина передає для  вико-
ристання на спільні потреби сім’ї, а також 
правовий режим майна, подарованого 
подружжю у зв’язку з реєстрацією шлю-
бу.

Така редакція частини 1 цієї статті 
зумовлена потребами судової практики. 
У численних спорах про поділ майна, 
придбаного за час шлюбу, як правило фі-
гурує одна і таж обставина: одна із сторін 
заявляла, що вклала у його придбання 
свої кошти чи кошти батьків, але не мала 
на це достатньо доказів на підтверджен-
ня цієї обставини, або кошти чи інші речі 
були подаровані на весіллі не подружжю, 
а саме їй.

Частини 2-5 цієї статті зазначають, 
що сторони можуть домовитись про не-
поширення на майно, набуте ними за 
час шлюбу, положень статті 60 СК Укра-
їни щодо підстав набуття  права спільної 
сумісної власності подружжя, і вважати 
його спільною частковою власністю або 
особистою приватною власністю кож-
ного з них. Сторони також можуть до-

мовитись про можливий порядок поділу 
майна, у тому числі і в разі розірвання 
шлюбу, можуть передбачити також ви-
користання належного їм майна для за-
безпечення потреб їхніх дітей, та інших 
осіб, а також включити будь-які інші умо-
ви щодо правового режиму майна, якщо  
вони не суперечать моральним засадам 
суспільства.

Основне призначення шлюбного 
договору, як вважає доктор юридичних 
наук Зореслава Ромовська, дуже часто 
полягає у пом’якшенні положення ст. 60 
СК України, якою встановлене загаль-
не правило, що майно, набуте під час 
шлюбу, є спільною сумісною власністю 
подружжя. За допомогою шлюбного до-
говору може бути знайдене справедливе 
вирішення проблеми. Таких рішень може 
бути декілька: вважати майно спільною 
частковою власністю з визначенням 
дружини 1/3, а чоловіку 2/3, або вважати 
особистою власністю кожного те, що на-
буте за його доходи, або виплату одному 
з подружжя грошової компенсації без ви-
никнення в нього  права на майно.

У шлюбному договорі можуть бути 
визначені також і порядок користування 
житлом, права на утримання одного з по-
дружжя  незалежно від  працездатності  
та потреби у матеріальній допомозі.

Зміна умов шлюбного договору та 
відмова від нього в односторонньому по-
рядку не допускається.

Свобода договору, що повною мірою 
стосується і шлюбного договору дає, по-
дружжю можливість внести до нього змі-
ни чи відмовитись від нього.

На жаль на сьогодні можна конста-
тувати, що інститут шлюбних договорів 
не набув  належного розповсюдження. 
Наречені, чи подружжя, не готові, мож-
ливо морально, а можливо не розуміючи 
природу цього договору та його юридичні 
наслідки, укладати шлюбні договори, та 
обговорювати при заручинах чи реєстра-
ції шлюбу висвітлені мною питання.

Маю надію, що цей невеличкий 
екскурс по Сімейному кодексу України  
дасть можливість громадянам розібра-
тись з таким феноменом, як шлюбний 
договір, та застосовувати його положен-
ня у своєму житті.

Приватний нотаріус Бахмацького 
районного нотаріального округу  

Микола Зацерковний

У правовому розвинутому суспільстві політичні партії є інструментом здійснення 
цивілізованого процесу формування як законодавчої, так і виконавчої влад. В свою 
чергу, виборчим законодавством України партії визначені як єдині суб’єкти виборчо-
го процесу.

Закон України «Про політичні партії в Україні» досить чітко регулює всі аспекти 
діяльності політичних партій в Україні.

Політична партія – це зареєстроване згідно з законом добровільне об’єднання 
громадян – прихильників певної загально національної програми суспільного роз-
витку, мета якого сприяти формуванню і вираженню політичної волі громадян. Це 
об’єднання бере участь у виборах та інших політичних заходах.

Політичні партії мають лише всеукраїнський статус і підлягають обов’язковій 
реєстрації в Державній реєстраційній службі України. Не допускається діяльність 
незареєстрованих політичних партій. 

Політична партія протягом шести місяців із дня реєстрації забезпечує утворен-
ня та реєстрацію в порядку, встановленому Законом України «Про політичні партії в 
Україні», своїх обласних, міських, районних організацій у більшості областей Украї-
ни, містах Києві, Севастополі та в Автономній Республіці Крим. 

Розгалужена система місцевих організацій (осередків) політичних партій дає 
змогу забезпечити виконання політичними партіями своїх завдань, зокрема, участь 
у виборах. Виборчим законодавством України передбачена активна участь місцевих 
осередків політичних партій у висуванні кандидатів у депутати усіх рівнів та у фор-
муванні виборчих комісій. Відповідно до норм виборчого законодавства висування 
кандидатів у депутати та формування виборчих комісій здійснюється політичними 
партіями та їх зареєстрованими осередками.

Згідно зі статутами політичних партій їх структуру складають обласні, Київська 
та Севастопольська міські, республіканська в Автономній Республіці Крим, районні, 
міські організації, а також первинні осередки. Статутами політичних партій перед-
бачена легалізація своїх структурних утворень у встановленому законом порядку.

Реєстрація обласних, міських, районних організацій або інших структурних 
утворень, передбачених статутом партії, здійснюється реєстраційними службами  
Головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці 
Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, районних, районних у містах, місь-
ких (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції лише 
після реєстрації політичної партії. 

Органи Міністерства юстиції України приймають рішення про реєстрацію за-
значених структурних утворень протягом 10 днів з дня надходження письмової за-
яви від них, завіреної керівним органом політичної партії. До заяви додаються: копія 
статуту політичної партії; протокол установчих зборів або конференції, на яких було 
утворено обласну, міську, районну організацію або інше структурне утворення по-
літичної партії. Після реєстрації обласних, міських і районних організацій політич-
них партій вони можуть набувати статусу юридичної особи, якщо це передбачено 
статутом партії.

Первинні осередки політичної партії, яким статут політичної партії не надає 
права юридичної особи, легалізують свою діяльність шляхом письмового повідом-
лення про утворення до реєстраційної служби районних, районних у містах, міських 
(міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції в 10-ден-
ний термін з часу їх заснування. Про своє утворення первинні осередки політичної 
партії у вказаний термін мають повідомити також у відповідні місцеві органи вико-
навчої влади та органи місцевого самоврядування.

Відповідний орган юстиції Міністерства юстиції України, прийнявши документи 
про легалізацію, протягом трьох годин видає довідку про легалізацію первинних осе-
редків політичної партії.

Обласні, міські, районні організації, первинні осередки політичної партії та інші 
структурні утворення, передбачені статутом партії, використовують назву політич-
ної партії з доповненнями, які визначають їх місце в організаційній структурі полі-
тичної партії.

Слід відзначити, що для партійної системи сьогодення в Україні характерною 
є значна кількість (228) політичних партій. Тільки на території Чернігівської області 
зареєстровано 5884 структурних утворень політичних партій та легалізовано пер-
винних осередків політичних партій – 3429. 

Заступник начальника служби – начальник відділу державної реєстрації юри-
дичних осіб, легалізації об’єднань громадян та державної реєстрації друкованих 

засобів масової інформації реєстраційної служби Головного управління юстиції у 
Чернігівській області 

Ірина Жмака

Правові засади створення 
та діяльності політичних 

партій в Україні
Політичні партії посідають особливе місце і відіграють значну роль у 

суспільно-політичному житті країни, суттєво впливають на формування та 
діяльність органів державної влади, на економічні, соціальні процеси, сус-
пільні відносини між громадянами. 
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До відділу державної виконавчої служби Коропського районного управління 
юстиції Чернігівської області (смт. Короп, вул. Успенська,2, каб.6) викликається 
Дем’янець Сергій Васильович (місце реєстрації: с. Свердловка Коропського 
району, вул. Польова,15) з питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Лузан І.А., контактний телефон (04656) 
2-15-45. Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Коропського районного управління 
юстиції Чернігівської області (смт. Короп, вул. Успенська,2, каб.6) викликається 
Сисенко Тетяна Володимирівна (місце реєстрації: с. Криски Коропського ра-
йону, вул. Щорса,8) з питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Лузан І.А., контактний телефон (04656) 
2-15-45. Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Коропського районного управління 
юстиції Чернігівської області (смт. Короп, вул. Успенська,2, каб.6) викликається 
Пилипенко Світлана Юріївна (місце реєстрації: с.Покошичі Коропського ра-
йону, вул. Перемоги,18 ) з питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Лузан І.А., контактний телефон 
(04656) 2-15-45. Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 
16.30 год.

До Центрального відділу державної виконавчої служби Чернігівсько-
го міського управління юстиції (м. Чернігів, вул. Шевченка, буд. 118, каб. 10) 
викликається Кривошеїн Олексій Вікторович (місце реєстрації: м. Чернігів, 
пр-т Миру, 255а/25) з питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Артеменко А.П., контактний телефон 671-
946. Прийом громадян здійснюється : пн.,пт. з 8.30 по 13.00 год.

До Центрального відділу державної виконавчої служби Чернігівського місь-
кого управління юстиції (м. Чернігів, вул. Шевченка, буд. 118, каб. 10) викли-
кається Бердниченко Родіон Леонідович (місце реєстрації: м. Чернігів, пр-т 
Миру, 257/96) з питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Артеменко А.П., контактний телефон 671-
946. Прийом громадян здійснюється : пн.,пт. з 8.30 по 13.00 год.

До Центрального відділу державної виконавчої служби Чернігівського 
міського управління юстиції (м. Чернігів, вул. Шевченка, буд. 118, каб. 10) ви-
кликається Круш Михайло Олександрович (місце реєстрації: м. Чернігів, пр-т 
Миру, 255а/21) з питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Артеменко А.П., контактний телефон 671-
946. Прийом громадян здійснюється : пн.,пт. з 8.30 год. по 13.00 год.

До Центрального відділу державної виконавчої служби Чернігівського місь-
кого управління юстиції (м. Чернігів, вул. Шевченка, буд. 118, каб. 10) викли-
кається Ковбасюк Світлана Михайлівна (місце реєстрації: м. Чернігів, пр-т 
Миру, 259/21) з питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Артеменко А.П., контактний телефон 671-
946. Прийом громадян здійснюється : пн.,пт. з 8.30 по 13.00 год.

До Центрального відділу державної виконавчої служби Чернігівського 
міського управління юстиції (м. Чернігів, вул. Шевченка, буд. 118, каб. 10) ви-
кликається Козел Лідія Михайлівна (місце реєстрації: м. Чернігів, пр-т Миру, 
269/161) з питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Артеменко А.П., контактний телефон 671-
946. Прийом громадян здійснюється : пн.,пт. з 8.30 по 13.00 год.

До відділу державної виконавчої служби Ріпкинського районного управ-
ління юстиції (смт.Ріпки, вул.Попудренка, 8а) викликається Чередниченко 
Олександр Сергійович (місце реєстрації: с. Сибереж, вул. Першотравнева, 15) 
з питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Сукач М.С., контактний телефон (04641) 
2-17-35. Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Ріпкинського районного управ-
ління юстиції (смт.Ріпки, вул.Попудренка, 8а) викликається Шовковий Сергій 
Петрович (місце реєстрації: смт. Замглай, вул. Комсомольська, 33) з питань ви-
конання рішення суду.

Старший державний виконавець Сукач М.С., контактний телефон (04641) 
2-17-35. Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Ріпкинського районного управ-
ління юстиції (смт. Ріпки, вул. Попудренка, 8а) викликається Хмель Ганна 
Миколаївна (місце реєстрації: смт. Замглай, вул. Будівельників, 2/1) з питань 
виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Сукач М.С., контактний телефон (04641) 
2-17-35. Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Ріпкинського районного управлін-
ня юстиції (смт. Ріпки, вул. Попудренка, 8а) викликається Бенедіктова Тетяна 
Михайлівна (місце реєстрації: смт. Замглай, вул. Лісова, 14/2) з питань вико-
нання рішення суду.

Старший державний виконавець Сукач М.С., контактний телефон(04641) 
2-17-35. Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Ріпкинського районного управ-
ління юстиції (смт. Ріпки, вул. Попудренка, 8а) викликається Киян Анатолій 
Миколайович (місце реєстрації: смт. Павлівка, вул. Нова, 9) з питань виконання 
рішення суду.

Старший державний виконавець Сукач М.С., контактний телефон (04641) 
2-17-35. Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Куликівського районного управлін-
ня юстиції (смт. Куликівка, вул. Коцюбинського, буд. 27) викликається Брату-
сенко (Пономаренко) Юлія Вікторівна (місце реєстрації: Чернігівська обл., 
Куликівський р-н., с. Горбове, вул. Зелена, буд. 2, кв. 1-а) з питань виконання 
рішення суду.

Державний виконавець Чміль В. Г. контактний телефон (04643) 2-16-77. Ре-
жим роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год. 

До відділу державної виконавчої служби Куликівського районного управ-
ління юстиції (смт. Куликівка, вул.. Коцюбинського, буд. 27,) викликається Вла-
сенко Яна Сергіївна (місце реєстрації: Чернігівська обл., Куликівський р-н., 
с. Горбове, вул. Миру, буд. 90) з питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Чміль В. Г. контактний телефон (04643) 2-16-77. Ре-
жим роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Куликівського районного управління 
юстиції (смт. Куликівка, вул. Коцюбинського, буд. 27,) викликається Корнієнко 
Олександр Володимирович (місце реєстрації: Чернігівська обл., Куликівський 
р-н., с. С. Дівиця, вул. Куликівський шлях, буд. 100) з питань виконання рішення 
суду.

Державний виконавець Чміль В. Г. контактний телефон (04643) 2-16-77. Ре-
жим роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год. 

До відділу державної виконавчої служби Куликівського районного управлін-
ня юстиції (смт. Куликівка, вул. Коцюбинського, буд. 27, каб. 1) викликається Лу-
говський Віталій Петрович (місце реєстрації: Чернігівська обл., Куликівський 
р-н., смт. Куликівка, провул. Короленка, 16-А.) з питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Міна О.І., контактний телефон (04643) 
2-16-77. Режим роботи: пн. - чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год. 

До відділу державної виконавчої служби Куликівського районного управлін-
ня юстиції (смт. Куликівка, вул. Коцюбинського, буд. 27, каб. 1) викликається За-
йцев Роман Олександрович (місце реєстрації: Чернігівська обл., Куликівський 
р-н., смт Куликівка, вул. Щорса, 116, кв. 13.) з питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Міна О.І., контактний телефон (04643) 
2-16-77. Режим роботи: пн. - чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год. 

До відділу державної виконавчої служби Козелецького районного управ-
ління юстиції (смт. Козелець, вул. Комсомольська, 30а, каб. 212) викликається 
Приходько Сергій Сергійович (місце реєстрації: смт. Десна, вул. Довженка, 
буд. 48, кв. 65) з питань виконання рішення суду. 

Державний виконавець Бригинець В.М., контактний телефон (04646) 
2-12-73. Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Козелецького районного управління 
юстиції (смт. Козелець, вул. Комсомольська, 30а, каб. 212) викликається Греча-
ний Олександр Юрійович (місце реєстрації: смт. Десна, гуртожиток, 4, кім. 11) 
з питань виконання рішення суду. 

Державний виконавець Бригинець В.М., контактний телефон (04646) 2-12-
73. Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Козелецького районного управлін-
ня юстиції (смт. Козелець, вул. Комсомольська, 30а, каб. 212) викликається За-
порожець Артем Олександрович (місце реєстрації: смт. Десна, вул. Ювілейна, 
буд. 2а, кв. 28) з питань виконання рішення суду. 

Державний виконавець Бригинець В.М., контактний телефон (04646) 2-12-
73. Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Козелецького районного управ-
ління юстиції (смт. Козелець, вул. Комсомольська, 30а, каб. 212) викликається 
Щербина Ігор Іванович (місце реєстрації: смт. Десна, вул. Довженка, буд. 35, 
кв. 36) з питань виконання рішення суду. 

Державний виконавець Бригинець В.М., контактний телефон (04646) 2-12-
73. Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Ічнянського районного управління юсти-
ції (м. Ічня, вул. Леніна, 26) викликається Клочко Таміла Федорівна (місце реєстра-
ції: Ічнянський район, с. Власівка, вул. Шевченка, 9) з питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Макаренко О.Г., контактний телефон 
(04633) 2-13-83. Режим роботи: пн.–чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16-30 год.

До відділу державної виконавчої служби Ічнянського районного управління 
юстиції (м. Ічня, вул. Леніна, 26) викликається Дрозд Олег Михайлович (місце 
реєстрації: м. Ічня, вул. Коваля,98) з питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Макаренко О.Г., контактний телефон 
(04633) 2-13-83. Режим роботи: пн.–чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Ічнянського районного управління 
юстиції (м. Ічня, вул. Леніна, 26) викликається Кожедуб Михайло Володимиро-
вич (місце реєстрації: м. Ічня, вул. Леніна, 13/2) з питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Макаренко О.Г., контактний телефон 
(04633) 2-13-83. Режим роботи: пн.–чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Ічнянського районного управлін-
ня юстиції (м. Ічня, вул. Леніна, 26) викликається Ломака Володимир Анато-
лійович (місце реєстрації Ічнянський район, с. Більмачівка, вул.. Шевченка, 
13) з питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Макаренко О.Г., контактний телефон 
(04633) 2-13-83. Режим роботи: пн.–чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 
16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Ічнянського районного управ-
ління юстиції (м. Ічня, вул. Леніна, 26) викликається Маринчик Надія Ми-
колаївна (місце реєстрації: м. Ічня, вул. Піонерська, 29) з питань виконання 
рішення суду.

Старший державний виконавець Макаренко О.Г., контактний телефон 
(04633) 2-13-83. Режим роботи: пн.–чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Ічнянського районного управлін-
ня юстиції (м. Ічня, вул. Леніна, 26) викликається Глузд Олександр Олексійо-
вич (місце реєстрації: Ічнянський район, с. Іваниця, вул. Гагаріна, 2/2) з питань 
виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Макаренко О.Г., контактний телефон 
(04633) 2-13-83. Режим роботи: пн.–чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 
год.

Відділ державної виконавчої служби Бобровицького районного управлін-
ня юстиції (вул. Незалежності, 49, м. Бобровиця, приміщення «Укртелеком» 
ІІІ поверх) викликає Батечко Анатолія Миколайовича (м. Бобровиця, 
вул. Червоний Маяк, 95), з питання виконання рішення суду. 

Начальник відділу Романченко Ю.В., тел. (04632) 2-15-45, 2-11-14. Графік 
роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30.

Відділ державної виконавчої служби Бобровицького районного управлін-
ня юстиції (м. Бобровиця, вул. Незалежності, 49, приміщення «Укртелеком» 
ІІІ поверх) викликає Лопату Сергія Михайловича (Бобровицький район, 
с. Красне, вул. Глібиної, 14), з питання виконання рішення суду. 

Заступник начальника відділу Нещерет М.Л., тел. (04632) 2-15-45, 2-11-14. 
Графік роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год. 

Відділ державної виконавчої служби Бобровицького районного управлін-
ня юстиції (м. Бобровиця, вул. Незалежності, 49, приміщення «Укртелеком» 
ІІІ поверх) викликає Кондратенко Олену Станіславівну (Бобровицький 
район, с. Новий Биків, вул. Поштова, 16) з питання виконання рішення суду. 

Начальник відділу Романченко Ю.В., тел. (04632) 2-15-45, 2-11-14. Графік 
роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30.

Відділ державної виконавчої служби Бобровицького районного управлін-
ня юстиції (м. Бобровиця, вул. Незалежності, 49, приміщення «Укртелеком» 
ІІІ поверх) викликає Хайдрі Ріаза Мухаммада (Бобровицький район, с. Ко-
бижча, вул. Б.Хмельницького, 37) з питання виконання рішення суду. 

Заступник начальника відділу Нещерет М.Л. тел. (04632) 2-15-45, 2-11-14. 
Графік роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30.

Відділ державної виконавчої служби Бобровицького районного управлін-
ня юстиції (м. Бобровиця, вул. Незалежності, 49, приміщення «Укртелеком» 
ІІІ поверх) викликає Хайдрі Наталію Миколаївну (Бобровицький район, 
с. Кобижча, вул. Б.Хмельницького, 37) з питання виконання рішення суду. 

Заступник начальника відділу Нещерет М.Л. тел. (04632) 2-15-45, 2-11-14. 
Графік роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30.

Оголошення

В останні роки для наших працівників органів державної реєстрації актів цивільного стану облас-
ті не є дивиною звернення громадян з проханням зареєструвати шлюб з іноземцями або ж надати 
роз’яснення щодо порядку реєстрації шлюбу за кордоном. Це одне з питань, яке займає значне місце 
як в міжнародному праві, так і в чинному сімейному законодавстві України. Причиною цього є вну-
трішнє право держав, яке в цій області відрізняється одне від одного. Це пояснюється насамперед 
тим, що суттєвий вплив на регулювання сімейних відносин здійснюють національні, побутові, релі-
гійні та інші особливості та традиції.

Органами державної реєстрації актів цивільного стану Черні-
гівської області в минулому році зареєстровано 52 шлюби грома-
дян України з іноземними громадянами країн далекого зарубіжжя 
(Алжиру, Бельгії, Великобританії, Греції, Гвінеї, Держави Ізраїлю, 
Канади, Лівану, Німеччини, Норвегії, США, Туреччини, Італії, Іра-
ну, Іспанії, Іраку, Швейцарії, Швеції, Італії та інших); 158 - з грома-
дянами країн членів СНД. 

Які ж основні правові аспекти державної реєстрації шлюбу 
громадян України з іноземцями за сімейним законодав-
ством України?

Насамперед, державна реєстрація шлюбу встановле-
на для забезпечення стабільності відносин між жінкою та 
чоловіком, охорони прав і інтересів подружжя, їхніх дітей, 
а також в інтересах держави та суспільства. 

Шлюб між громадянами України та іноземними 
громадянами, а також між іноземцями реєструється в 
Україні відповідно до статей 21-37 чинного Сімейного 
кодексу України, статті 14 Закону України “Про держав-
ну реєстрацію актів цивільного стану”, розділу ІІІ глави 
2 Правил державної реєстрації актів цивільного стану в 
Україні. А саме, державна реєстрація шлюбу провадиться 
на загальних засадах в будь-якому органі державної ре-
єстрації актів цивільного стану за вільною згодою жінки 
та чоловіка при досягненні ними шлюбного віку та при 
відсутності перешкод до укладання шлюбу. Шлюбний вік 
для чоловіків і жінок в Україні встановлюється у 18 років.

Які ж документи повинні мати наречені, один з яких 
іноземець, для державної реєстрації шлюбу в Україні? Перш за 
все, громадяни України повинні пред’явити для посвідчення особи 
паспорт або паспортний документ, а якщо вони раніше перебува-
ли у шлюбі – документ, що підтверджує припинення попереднього 
шлюбу або визнання шлюбу недійсним (свідоцтво про розірвання 
шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, про визнання шлю-
бу недійсним, яке набрало законної сили, свідоцтво про смерть 
одного з подружжя, висновок відділу державної реєстрації актів 
цивільного стану про визнання шлюбу недійсним).

Іноземці та особи без громадянства повинні пред’явити 
паспортний документ з відміткою про реєстрацію уповноваженого 
органу щодо законності їх перебування в Україні. 

Крім того, якщо в паспортних документах іноземців, осіб без 
громадянства, які проживають в іноземній державі, відсутні відо-
мості про сімейний стан їхніх власників, то вони повинні одночас-
но подати документ про те, що не перебувають у шлюбі, виданий 
компетентним органом країни свого громадянства або країни по-
стійного проживання (в них мають бути зазначені саме відомості 
про сімейний стан – неодружений (неодружена); розлучений (роз-
лучена); вдівець (вдова). 

Зазначені документи можуть бути також видані або легалі-
зовані консульською установою або дипломатичним представни-

цтвом цієї країни в Україні та надалі легалізовані Міністерством 
закордонних справ України, якщо інше не передбачено чинними 
міжнародними договорами України.

Необхідно зауважити, що в одних державах це довідки про сі-
мейний стан, в інших - дозволи на реєстрацію шлюбу, свідоцтва 
про правошлюбоздатність громадян, витяги з реєстрів, сертифіка-
ти тощо. Так, наприклад норвезькі громадяни повинні мати дозвіл 
(свідоцтво) для реєстрації шлюбу з іноземцями, який видається 

Міністерством юстиції Норвегії. Законодавство США не передба-
чає одержання дозволу для одруження громадян США з інозем-
цями. Вони пред’являють для державної реєстрації шлюбу з гро-
мадянами України довідку про сімейний стан, видану відповідним 
компетентним органом США або Посольством США в Україні. По-
сольство США приймає під присягою свідчення громадян (постій-
них жителів) США про сімейний стан та засвідчує їх підписи. За 
законодавством Фінляндії для державної реєстрації шлюбу фін-
ських громадян з іноземцями не потрібно спеціального дозволу, а 
лише свідоцтво про оголошення шлюбу, яке видається комуналь-
ною владою після публікації в пресі чи будь-яким іншим шляхом 
повідомлення про державну реєстрацію шлюбу. Для одруження 
лівійських громадян з іноземцями потрібен письмовий дозвіл ком-
петентних органів Лівії. Питання про видачу дозволу на шлюб з 
іноземцями в Лівії розглядаються в кожному випадку суворо ін-
дивідуально. Слід також відмітити, що шлюби лівійців з жінками 
неарабського походження в Лівії не підтримуються. А громадяни 
Люксембургу при одруженні з іноземцями за межами Люксембур-
гу зобов’язані подати від муніципальних органів по місцю їх народ-
ження сертифікат про те, що вони вправі одружитись з іноземцем.

Підтвердження сімейного стану особи без громадянства, яка 
постійно проживає в Україні, є відомості територіального органу з 

питань імміграції, видані на підставі документів, поданих особою 
до заяви для надання дозволу на імміграцію.

Документ про сімейний стан дійсний протягом шести місяців 
з дня його видачі (якщо в ньому не встановлено інший термін). 

Іноземні громадяни, які раніше перебували в шлюбі, можуть 
зареєструвати повторний шлюб за умови пред’явлення доку-
ментів, що підтверджують припинення попереднього шлюбу або 
визнання шлюбу недійсним (свідоцтво про розірвання шлюбу, 
рішення суду про розірвання шлюбу, про визнання шлюбу недій-
ним, яке набрало законної сили, свідоцтво про смерть одного з 
подружжя, висновок відділу державної реєстрації актів цивільно-
го стану про визнання шлюбу недійсним).

Слід зауважити, що документи іноземних громадян про сі-
мейний стан, про припинення попереднього шлюбу повинні бути 
засвідчені в установленому законодавством порядку, а саме на 
них має бути проставлено апостиль, який проставляється компе-
тентним органом країни їх походження. Ця вимога передбачена 
Гаазькою Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних 
офіційних документів від 5 жовтня 1961 року, яка набула чинності 

для України з 22 грудня 2003 року. Звичайно, такий порядок 
засвідчення документів передбачений лише для держав, ко-
трі підписали вказану Конвенцію.

Документи, отримані в компетентних органах держав, 
які не є учасницями цієї Конвенції, необхідно засвідчувати 
в консульській установі чи дипломатичному представни-
цтві України в цій державі або ж в Міністерстві закордон-
них справ України. У разі відсутності в країні походження 
документів дипломатичного представництва або консуль-
ської установи України, документи можуть бути легалізо-
вані в найближчому дипломатичному представництві чи 
консульській установі України, повноваження якої офі-
ційно поширюються на територію країни походження до-
кументів. Документи, що посвідчують сімейний стан цієї 
категорії осіб, можуть бути видані або легалізовані кон-
сульською установою країни їх громадянства або країни 
постійного проживання в тій країні, де одночасно присутнє 
дипломатичне представництво або консульська установа 
України, у якій ці документи легалізуються для викорис-

тання в Україні. 
Якщо документи громадян України, іноземців, осіб без грома-

дянства, які є підставою для державної реєстрації шлюбу, скла-
дені іноземною мовою, до них обов’язково додається переклад 
тексту на українську мову, вірність якого засвідчується диплома-
тичним представництвом або консульською установою України, 
посольством (консульством) держави, громадянином якої є інозе-
мець (країни постійного проживання особи без громадянства), Мі-
ністерством закордонних справ, іншим відповідним органом цієї 
держави або нотаріусом.

В разі, коли до органів державної реєстрації актів цивільного 
стану подається переклад документів, вірність якого засвідчено 
згідно із законодавством іноземної держави, у якій їх видано, то 
він повинен бути легалізований у встановленому порядку.

При наявності всіх вищевказаних засвідчених та перекладе-
них на українську мову документів, жінка та чоловік, особисто, 
можуть подати заяву про державну реєстрацію шлюбу, звернув-
шись до будь-якого органу державної реєстрації актів цивільного 
стану за їхнім вибором.

Начальник Головного управління юстиції 
у Чернігівській області 

Юрій Власенко

Державна реєстрація шлюбу громадян 
України з громадянами іноземних держав
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Графік проведення прямої «гарячої» телефонної лінії по 
Головному управлінню юстиції у Чернігівській області 

на листопад 2014 року:
11 листопада 2014 року в Головному управлінні юстиції у 

Чернігівській області відбудеться пряма "гаряча" телефонна лінія. 
З 15.30 до 16.30 на запитання громадян відповідатиме началь-
ник Головного управління юстиції у Чернігівській області – 
Власенко Юрій Дмитрович. 

Телефон "гарячої" лінії – 60-44-62.

10 листопада 2014 року в Головному управлінні юстиції у 
Чернігівській області відбудеться пряма "гаряча" телефонна лінія. 
З 15.30 до 16.30 на запитання громадян відповідатиме перший за-
ступник начальника Головного управління юстиції у Чернігів-
ській області – Рожець Сергій Михайлович.  

Телефон "гарячої" лінії – 60-45-48. 

20 листопада 2014 року в Головному управлінні юстиції у Черні-
гівській області відбудеться пряма "гаряча" телефонна лінія. З 15.30 
до 16.30 на запитання громадян відповідатиме в.о. начальника 
управління державної виконавчої служби Головного управління 
юстиції у Чернігівській області – Єдомаха Алла Володимирівна.

Телефон "гарячої" лінії – 67-59-62.

28 листопада 2014 року в Головному управлінні юстиції у Чер-
нігівській області відбудеться пряма "гаряча" телефонна лінія. З 
15.30 до 16.30 на запитання громадян відповідатиме заступник на-
чальника служби – начальник відділу державної реєстрації актів 
цивільного стану реєстраційної служби Головного управління 
юстиції у Чернігівській області – Орєшкіна Юлія Володимирівна.

Телефон "гарячої" лінії – 77-44-66.

Головне управління юстиції у Чернігівській області 
повідомляє: 

18 листопада 2014 року в період з 10.00 до 13.00 заступник началь-
ника Головного управління юстиції у Чернігівській області Бобруйко 
Володимир Анатолійович буде проводити «ГАРЯЧУ ЛІНІЮ» на тему: 
«Суспільство проти корупції».

«Гарячу лінію» буде проведено за всіма напрямками роботи 
структурних підрозділів Головного управління юстиції у Чернігів-
ській області та його територіальних органів за телефоном 651-523».

 НА ДОПОМОГУ СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ

«Як отримати відомості з Єдиного реєстру підприємств, 
щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство»

Надання безоплатної первинної правової допомоги
Головним управлінням юстиції у Чернігівській області при-

діляється увага наданню безоплатної первинної правової до-
помоги населенню.

Зокрема, гарантується надання:
• правової інформації;
• консультацій і роз’яснень з правових питань;
• складання заяв, скарг та інших документів правового ха-

рактеру (крім документів процесуального характеру);
• допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної право-

вої допомоги та медіації.
За отриманням безоплатної первинної правової допомоги 

можна звернутися до громадської приймальні з надання безоплат-
ної первинної правової допомоги, створеної при Головному управ-
лінні юстиції у Чернігівській області, кожен вівторок і четвер з 10 
год. до 16. год. за адресою: просп. Миру, 43, м. Чернігів (4-й поверх, 
каб. 403-404).

Працює громадська приймальня у Чернігівській обласній уні-
версальній бібліотеці ім. В.Г. Короленка. Прийом громадян ведуть 
спеціалісти відділів Головного управління юстиції у Чернігівській 
області, державні нотаріуси, студенти-консультанти юридичної 
клініки „Adiutorium” Чернігівського національного технологічного 
університету, а також спеціалісти відділення Національної служ-
би посередництва і примирення в Чернігівській області. Прийом 
громадян відбувається за попереднім записом кожного другого та 
четвертого четверга місяця з 15.00 до 16.30

Як відбувається реалізація майна 
в Системі електронних торгів арештованим майном

На сьогоднішній день реалізація майна, арештованого дер-
жавними виконавцями, відбувається за допомогою Системи 
електронних торгів арештованим майном.

Участь в електронних торгах значно спростилася в порівнянні з 
попередньою процедурою і тепер особі, яка бажає придбати майно, 
не потрібно навіть виходити з дому. Все, що необхідно – це наявність 
комп’ютера з виходом до мережі INTERNET.

Для участі в електронних торгах особі необхідно пройти процедуру 
реєстрації на Веб-сайті torgi.minjust.gov.ua, сплатити гарантійний внесок 
у розмірі 5 % від стартової ціни лота, подати заявку на участь в електро-
нних торгах та виконати інші вимоги, визначені Тимчасовим порядком 
реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних тор-
гів, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 16.04.2014 
року N 656/5 (із змінами). Для участі у торгах з продажу арештованого 
майна, початкова вартість якого становить сто тисяч гривень та більше, 
потрібно мати власний електронний цифровий підпис.

Після реєстрації учаснику буде доступний особистий кабінет, де 
можна переглянути інформацію про майно, яке пропонується для про-
дажу. Для того, щоб стати учасником торгів по конкретному лоту, осо-
бі необхідно сплатити гарантійний внесок у розмірі 5 % від стартової 
ціни лота. 

Електронні торги розпочинаються у визначений в інформаційно-
му повідомленні день та проводяться протягом одного робочого дня з 

9-ї до 18-ї години. Учасники висувають свої цінові пропозиції по лоту. 
Цінова пропозиція подається через Веб-сайт електронних торгів з 
кроком підвищення ставки, зазначеним у повідомленні про електронні 
торги. Переможцем електронних торгів визнається учасник, від якого 
на момент завершення електронних торгів надійшла найвища цінова 
пропозиція.

Після завершення торгів переможцю торгів надсилається прото-
кол, до якого вноситься інформація про дату, до якої необхідно пов-
ністю сплатити ціну лота та реквізити рахунку органу державної ви-
конавчої служби, на який потрібно перерахувати кошти за придбане 
майно.

Після розрахунку з переможцем за майно державний виконавець 
протягом п’яти робочих днів складає акт про проведені електронні 
торги та виносить постанову про зняття арешту з майна. Затвердже-
ний акт державний виконавець надсилає переможцеві електронних 
торгів не пізніше наступного робочого дня з дня його затвердження.

Переможець електронних торгів зобов’язаний отримати майно у 
зберігача не пізніше семи робочих днів з дати отримання акта.

Головний спеціаліст сектора аналітики та статистики управ-
ління державної виконавчої служби 

Головного управління юстиції у Чернігівській області
Анна Чаус

Надання відомостей з Єдиного реє-
стру підприємств, щодо яких порушено 
провадження у справі про банкрутство 
відповідно до визначених повноважень, 
забезпечує територіальний орган з питань 
банкрутства.

Відомості з Єдиного реєстру підпри-
ємств, щодо яких порушено провадження у 
справі про банкрутство, надаються Головним 
управлінням юстиції у Чернігівській області 
виключно у вигляді інформаційних довідок.

Правовий порядок надання інформацій-
них довідок визначається Положенням про 
Єдиний реєстр підприємств, щодо яких пору-
шено провадження у справі про банкрутство, 
який затверджено наказом Міністерства юс-
тиції України 15.09.2011 № 3018/5 (із змінами, 
внесеними згідно наказу Міністерства юстиції 
України 11.08.2014 № 1316/5).

В свою чергу, інформаційна довідка з 
Єдиного реєстру підприємств, щодо яких 
порушено провадження у справі про бан-
крутство – це документ, який безоплатно 
надається за письмовим запитом юридичної 
особи або фізичної особи-підприємця (далі 
- заявник) про отримання відносно нього 
(заявника) довідки з Єдиного реєстру під-
приємств, щодо яких порушено проваджен-
ня у справі про банкрутство. Довідка містить 
інформацію стосовно порушення щодо заяв-
ника провадження у справі про банкрутство, 
визнання його банкрутом, перебування у 
процедурі банкрутства або про відсутність у 
Єдиному реєстрі підприємств, щодо яких по-

рушено провадження у справі про банкрут-
ство відомостей про заявника.

Запит щодо отримання довідки скла-
дається за формою, наведеною в додатку 
1 або додатку 2 відповідно до Положен-
ня про Єдиний реєстр підприємств, щодо 
яких порушено провадження у справі про 
банкрутство, який затверджено наказом 
Міністерства юстиції України 15.09.2011 
№ 3018/5 (із змінами, внесеними згід-
но наказу Міністерства юстиції України 
11.08.2014 № 1316/5), та надсилається або 
надається до відповідного територіального 
органу з питань банкрутства за місцезнахо-
дженням/місцем проведення державної реє-
страції суб’єкта підприємницької діяльності, 
який подає запит, оформляється на бланку 
заявника (за наявності), підписується за-
явником (керівником для юридичних осіб) 
та скріплюється його печаткою (за наявно-
сті). У запиті зазначається: для юридичних 
осіб: найменування, код боржника згідно з 
ЄДРПОУ та адреса місцезнаходження; для 
фізичних осіб-підприємців: прізвище, ім’я 
та по батькові, номер і дата запису в Єди-
ному державному реєстрі юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців про проведення 
державної реєстрації та адреса місця прове-
дення державної реєстрації. У разі потреби в 
отриманні довідки поштою про це обов’язко-
во вказується у запиті із зазначенням місця 
проживання фізичної особи-підприємця або 
місцезнаходження юридичної особи, куди 
слід направити довідку. 

Довідка надається протягом п’яти ро-
бочих днів з дати надходження відповідного 
запиту.

Звертаємо увагу, якщо протягом деся-
ти робочих днів від дати закінчення строку, 
встановленого для видачі довідки, заявник 
не звернувся за її отриманням (крім випад-
ків направлення довідки поштою), така до-
відка вважається наданою та підшивається 
до запиту, на підставі якого вона надава-
лася.

Запити на отримання інформаційної 
довідки з Єдиного реєстру підприємств, 
щодо яких порушено провадження у справі 
про банкрутство, надсилаються або нада-
ються заявниками до відділу з питань бан-
крутства Головного управління юстиції у 
Чернігівській області за адресою: проспект 
Миру, 49-А, офіс 703, м. Чернігів. Пошто-
вий індекс для листування 14005. Контакт-
ний службовий телефон відділу для отри-
мання додаткової інформації у разі потреби 
(0462) 651 599.

Необхідна інформація знаходиться у ці-
лодобовому доступі на офіційному веб-сайті 
Головного управління юстиції у Чернігівській 
області, рубрика «Напрямки діяльності Го-
ловного управління юстиції», підрубрика 
«Банкрутство». 

Начальник відділу з питань банкрутства 
Головного управління юстиції 

у Чернігівській області 
Олег Трейтяк

До відома громадян, які мають заборгованість за житлово – комунальні послуги!
Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Чернігівській області  повідомляє, що примусове стягнення заборгованості через 

органи державної виконавчої служби здійснюється шляхом:

При примусовому ви-
конанні також стягу-
ється виконавчий збір 
(10% від суми боргу за 
рішенням суду) та ви-
трати на організацію 
та проведення вико-
навчих дій.

Проведення утримань із ваших доходів 
(заробітна плата, пенсія, стипендія тощо);

Арешту коштів, в тому числі на рахунках і  
вкладах у банках, що призводить до немож-
ливості вільного розпорядження ними;

Примусового входження до житла з ме-
тою виявлення та опису майна, на яке 
можливо звернути стягнення;

Накладення 
арешту на 

майно з 
подальшим 

його 
вилученням 

та реалізацією;

Встановлення тимчасового обмеження у праві виїз-
ду за межі України до  погашення заборгованості;

Примусового приводу 
до відділу державної вико-

навчої служби через органи 
внутрішніх справ; 

Направлення правоохо-
ронним органам подання 

про притягнення до кримі-
нальної відповідальності за 
невиконання рішення суду.


