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У Мін’юсті представили результати роботи СЕТАМ за півроку

Право на вклад входить до складу спадщини незалежно 
від способу розпорядження ним. За умови відсутності заповіту 
та заповідального розпорядження вклад спадкується на за-
гальних підставах спадкоємцями за законом.

Аналізуючи положення частини 1 статті 1228 Цивільного 
кодексу України можна зробити висновок, що розпорядження 
має таку ж юридичну силу, як і заповіт. Разом з тим, діюче 
законодавство не встановлює спеціальних вимог до порядку 
здійснення розпорядження і його форми. Відповідно до  пункту 
10.15 Інструкції про порядок відкриття, використання і закрит-
тя рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої 
постановою Правління Національного банку України від 12 ли-
стопада 2003 року № 492, фізична особа може зробити відпо-
відне розпорядження банку щодо коштів, що їй належать, на 
випадок своєї смерті (розпорядження). Якщо розпорядження 
клієнта складається у формі окремого документа, то на ньому 
має бути зазначена дата його складання. Цей документ за-
свідчується підписом уповноваженого працівника банку і збе-
рігається в справі з юридичного оформлення рахунку.

На практиці може виникнути ситуація, коли вкладник, 
складаючи заповіт, а також розпорядження банку, по-різному 
визначає правову долю належного йому вкладу. Щоб уникну-
ти «конкуренції» між двома способами розпорядження зако-
нодавчо  встановлено  правило пріоритетності, викладене в 
частині 3 статті 1228 Цивільного кодексу України. Так, заповіт 
повністю або частково скасовує розпорядження банку (фінан-
совій установі) якщо: заповіт складений після того, як було 
зроблено розпорядження банку (фінансовій установі); в запо-
віті змінено особу, до якої має перейти право на вклад, або 
заповіт стосується всього майна спадкодавця. 

Норма частини 3 статті 1228 Цивільного кодексу України 
не визначає правовий статус заповіту у разі, якщо він оформ-
лений раніше, ніж здійснене розпорядження банку. Виходячи з 
правової позиції, викладеної в частині 1 статті 1228 Цивільного 
кодексу України, згідно з якою обидва способи розпорядження 
мають однакову юридичну силу, при визначенні пріоритетності 
одного акта по відношенню до іншого повинен застосовуватися 
наступний принцип: «діє той документ, який складено пізніше».

При складанні вкладником заповідального розпоряджен-
ня на кількох осіб у розпорядженні вказується, кому з них яка 
частина заповідається, наприклад, порівну або одному - одна 
третя, другому - дві третіх та ін.  Зазначення часток у грошово-
му виразі не допускається, оскільки сума вкладу до моменту 
смерті вкладника може змінитися.

Як вже було зазначено, право на грошовий вклад входить 
до складу спадщини незалежно від способу розпоряджен-
ня ним (заповіт, заповідальне розпорядження), а тому, для 
оформлення своїх спадкових прав спадкоємцям вкладника 
необхідно звернутися  протягом  шести місяців з дня смерті 
вкладника до державної нотаріальної контори чи приватного 
нотаріуса  за місцем відкриття спадщини для отримання свідо-
цтва про право на спадщину. На заповідальні розпорядження, 
зроблені установам банку, розповсюджуються норми Цивіль-
ного кодексу України про обов’язкову частку у спадщині.

На практиці виникає питання, а яким чином особа, зазна-
чена в заповідальному розпорядженні, зробленим в банків-
ській установі, може відмовитися від спадщини. Діючим зако-
нодавством чітко передбачено, що спадкоємець за законом 
або заповітом може відмовитися від прийняття спадщини про-
тягом строку, встановленого статтею 1270 Цивільного кодексу 
України, шляхом подачі до державної нотаріальної контори чи 
приватного нотаріуса за місцем відкриття спадщини заяви про 
відмову від спадщини.

Щоб видати свідоцтво про право на спадщину, яке скла-
дається з вкладу, нотаріусу необхідно зробити запит до відпо-
відного банку (фінансової установи).   Запит з проханням по-
відомити інформацію про суму вкладу, про особу спадкоємця 
і дату складання розпорядження на вклад у банку (фінансовій 
установі) надається в банк (фінансову установу) за підписом 
нотаріуса, скріплюється його печаткою та повинен мати поси-
лання на передбачені чинним законодавством підстави для 
отримання цієї інформації. 

Підставами для такого запиту можуть бути відповідна від-
мітка в ощадній книжці про наявність розпорядження, договір 
між вкладником і відповідним банком або твердження особи, 
яка звернулася до нотаріуса, що на його ім’я спадкодавець 
склав відповідне розпорядження. 

Відповідно до статті 46 Закону України «Про нотаріат», 
банки (фінансові установи), страхові компанії повинні подати 
відомості в строк, вказаний нотаріусом. Після закінчення ше-
сти місяців з часу відкриття спадщини нотаріус видає спадко-
ємцям, які прийняли спадщину, свідоцтво про право на спад-
щину на підставі документів, що підтверджують факт смерті 
спадкодавця, місце відкриття спадщини, а також право влас-
ності спадкодавця на відповідний вклад у банку (фінансовій 
установі). 

Правове регулювання спадкування права на одержання  
страхових  виплат (страхового відшкодування) визначене у 
статті 1229 Цивільного кодексу України.

Під  страховою  виплатою  у законодавстві  розуміється 
грошова сума,  яка виплачується страховиком відповідно 
до умов договору страхування при  настанні страхового ви-
падку. 

Якщо страхувальник (застрахована особа) у договорі осо-
бистого  страхування призначив  особу,  до якої  має  перейти 
право на одержання  страхової виплати  у разі його смерті, 
це право не входить до складу спадщини.  Якщо застрахова-
на особа згодом склала заповіт, в якому включила ці виплати 
до складу спадщини і  визначила  спадкоємцем права на їх 
одержання іншу особу, то це не буде підставою для включення 
права на одержання страхової виплати до складу  спадщини  
і заповіт не  скасовує  положення договору.  У цьому випадку 
має місце пріоритет волі вираженій у договорі, незалежно від 
часу її виявлення.

Якщо у договорі особистого страхування  страхувальни-
ком (застрахованою особою) не встановлено вигодоодержува-
ча такої страхової виплати, то  право на її отримання  включа-
ється до складу спадщини, і спадкування права на одержання 
страхової виплати відбувається за заповітом або законом. Ре-
алізація  успадкованого права на отримання страхових  виплат 
(страхового  відшкодування ) відбувається на  підставі  свідо-
цтва про право на  спадщину.

Заступник начальника відділу з питань нотаріату                                                              
Оксана Железняк

Міністерство юстиції України підсумувало півріч-
ну роботу системи електронних торгів арештованим 
майном (СЕТАМ) та презентувало низку змін у її ро-
боті. За словами першого заступника міністра юсти-
ції України Наталії Севостьянової, наразі у системі 
уже оприлюднено 49 тисяч лотів на загальну суму 
близько 5,5 млрд грн.

Перший заступник міністра підкреслила, що станом на сі-
чень у СЕТАМ проведено 38,5 тисяч аукціонів. «І якщо ми зро-
бимо статистику за півроку, то ми бачимо, що середня вартість 
збільшувалася на 12%», - відзначила вона.

Наталія Севостьянова підкреслила, що такі цифри свідчать 
про позитивну практику роботи СЕТАМ, адже раніше вартість 
лотів, виставлених на продаж, тільки знижувалася. І в резуль-
таті вони передавалися особам, які були зацікавлені придбати 
задешево лише окремі категорії товарів - такі як нерухомість та 
автомобілі.

За словами першого заступника міністра, протягом півроку 
в роботі СЕТАМ було виявлено низку технічних недоліків, зокре-
ма, перевантаженість самої процедури проведення аукціону. 
Наразі ці недоліки усунуто, процедура спрощується і будь-який 

громадянин за бажанням може взяти участь в такому аукціоні.
Перший заступник голови Державної виконавчої служби Агія 

Ахундова в свою чергу презентувала основні зміни до поряд-
ку проведення електронних торгів, які мають на меті удоскона-
лення самої системи. За її словами, мова йде про підвищення 
якості представлення інформації на сайті. Також буде спрощено 
порядок реалізації майна, вартість якого не перевищує 100 не-
оподаткованих мінімумів (1700 грн). Крім того, запроваджуєть-
ся новий порядок торгів із застосуванням особливої ставки, а 
використання електронного цифрового підпису стає необов’яз-
ковим. Скорочується і процедура оформлення документів пере-
можцю торгів.

«Ми прогнозуємо, що за рахунок цих змін у нас збільшиться 
обсяг реалізації майна як мінімум у 4 рази», - сказала вона.

Грузинський експерт Хатія Шелія, що консультує Мінюст у 
питаннях реформування системи виконання судових рішень, до-
дала, що електронний аукціон є дієвим механізмом в реалізації 
арештованого майна. За її словами, електронні торги суттєво 
знижують ризики корупційних проявів, це знижує тиск боржника 
за рахунок зменшення його боргових зобов’язань завдяки ви-
щій ціні продажу лотів, а також пришвидшує пошук потенційних 
покупців і створює здорову конкуренцію між ними.

Відповідно до статті 1228 Цивільного кодек-
су України вкладник має право розпорядитися 
правом на вклад у банку (фінансовій установі) на 
випадок своєї смерті, склавши заповіт або зро-
бивши відповідне розпорядження банку (фінан-
совій установі). 

Особливості спадкування права 
на вклад у банку та права на 

одержання страхових виплат
Реформування 
органів юстиції 

20 лютого 2015 року в експертному клубі «Чиста політика» 
за участю представників місцевих засобів масової інформації 
та громадськості відбулась прес-конференція народного депу-
тата України Дмитра Сторожука та начальника Головного те-
риторіального управління юстиції у Чернігівській області Юрія 
Власенка. Тема – реформування органів юстиції.

Дмитро Сторожук повідомив присутніх про напрямки реформування 
структури органів Мін’юсту, зокрема ліквідацію Державної виконавчої 
та Державної реєстраційної служби, подальші ініціативи Міністерства у 
реформуванні системи виконання рішень та надання адміністративних 
послуг.

Юрій Власенко поінформував про перейменування Головного управ-
ління юстиції у Чернігівській області, проведення тестування працівників 
Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області, 
про конкурс, що оголошено Міністерством юстиції України на посади 
заступників начальника Головного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області. Керівник управління юстиції зазначив, що на нові 
вільні посади оголошено публічні конкурси, які дадуть змогу прийти в 
структуру Мін’юсту молодим, вмотивованим, перспективним людям. При 
цьому прибрані будь-які кваліфікаційні обмеження щодо претендентів. 
Зокрема, скасована необхідність наявності досвіду роботи на державній 
службі. Для участі у конкурсі на заміщення вакантних посад достатньо 
мати юридичну освіту та досвід роботи за фахом 5 років.

Зі слів Юрія Власенка, буде поновлено інститут винагороди для дер-
жавних виконавців. Відповідні проекти рішень Уряду вже підготовлені Мі-
ністерством юстиції України. 

Аналогічна ситуація з системою реєстраційних служб, які увійдуть в 
систему органів юстиції. Так само Парламент прийняв ініціативу Мін’юсту 
щодо введення системи винагороди реєстраторів за надання публічних 
послуг. При цьому, в реєстраційній сфері будуть запроваджені збільшен-
ня оплати і диференційованої винагороди реєстраторам, які надають 
якісні послуги та приносять більше коштів до держбюджету. Іншим на-
прямом реформування цієї сфери протягом 2015 року стане передача 
частини функцій реєстраційної служби місцевим органам влади.

Йшлося також про реалізацію норм Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов веден-
ня бізнесу (дерегуляція)» від 12 лютого 2015 року, про запровадження 
найближчим часом пілотного проекту он-лайн прийому громадян керів-
ництвом Головного територіального управління юстиції. 
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Оголошення

Державний реєстратор вносить зміни до записів Державного 
реєстру прав у разі допущення технічної помилки; зміни відомостей 
про нерухоме майно, право власності та суб’єкта цього права, інші ре-
чові права та суб’єкта цих прав, обтяження прав на нерухоме майно 
та суб’єкта цих прав, що містяться у Державному реєстрі прав, які не 
пов’язані з проведенням державної реєстрації прав.

Частіше зміни до реєстру вносяться у зв’язку із допущенням тех-
нічної помилки, а також зміни відомостей про нерухоме майно,  ві-
домостей про право власності та про інші речові права (наприклад, 
зміна адреси об’єкта нерухомого майна, зміна цільового призначення 
земельної ділянки, зміна орендної плати, площі земельної ділянки за 
договором оренди землі). 

Законодавством передбачено також внесення записів про скасу-
вання державної реєстрації прав та скасування записів Державного 
реєстру прав на підставі рішення суду про скасування рішення дер-
жавного реєстратора.

Для внесення змін до записів Державного реєстру прав державно-
му реєстратору подається заява встановленої форми.

За результатами розг  ляду заяви та документів, що додаються до 
неї, державний реєстратор приймає рішення щодо внесення змін до 
записів, внесення записів про скасування державної реєстрації прав, 
скасування записів Державного реєстру прав або рішення щодо від-
мови у внесенні змін до записів, відмови у внесенні записів про ска-
сування державної реєстрації прав, відмови у скасуванні записів Дер-
жавного реєстру прав. 

Таким чином, заявнику надається рішення державного реєстра-
тора щодо внесення змін до записів Державного реєстру прав, новий 
правовстановлюючий документ не видається.

За бажанням заявника після внесення змін йому надається витяг 
з Державного реєстру прав та стягується плата за надання витягу з 
Державного реєстру прав – 120 грн.

У зв’язку з численними зверненнями громадян щодо відмови но-
таріусів у внесенні змін до записів Державного реєстру прав, необхідно 
зазначити, що чинним законодавством, а саме Порядком прийняття і 
розгляду заяв про внесення змін до записів, внесення записів про ска-
сування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень та скасування записів Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно, затвердженим наказом Міністерства юстиції України 
від 12.12.2011 №3502/5, передбачено, що внесення змін до записів, 
внесення записів про скасування державної реєстрації прав, скасуван-
ня записів Державного реєстру  прав проводиться як органом держав-
ної реєстрації прав, так і нотаріусом як спеціальним суб’єктом, на якого 
покладаються функції державного реєстратора. 

Відповідно до пункту 2.1 зазначеного Порядку для внесення змін 
до записів заявник подає заяву та необхідні документи органу держав-
ної реєстрації прав, державним реєстратором якого було проведено 
державну реєстрацію прав, або нотаріусу, яким проведено державну 
реєстрацію прав. 

Зауважимо, що відмова нотаріуса у внесенні змін до записів, вне-
сенні записів про скасування державної реєстрації прав та скасуванні 
записів Державного реєстру  повинна бути оформлена відповідним 
рішенням щодо відмови у внесенні змін до записів, внесенні записів 
про скасування державної реєстрації прав та скасуванні записів Дер-
жавного реєстру  прав.

Якщо органом державної реєстрації прав не проводилась держав-
на реєстрація прав на відповідний об’єкт нерухомого майна, то такий 

орган державної реєстрації прав вносить зміни до записів, вносить за-
писи про скасування державної реєстрації прав та скасування записів 
Державного реєстру прав тільки у випадку ліквідації державної нота-
ріальної контори, зупинення або припинення нотаріальної діяльності 
приватного нотаріуса.

Внесення змін до записів, внесення записів про скасування дер-
жавної реєстрації прав та скасування записів Державного реєстру  
прав здійснюються в день прийняття заяви органом державної реє-
страції прав або нотаріусом.

Головний спеціаліст 
відділу державної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно реєстраційної служби 

Тетяна Фролова

До відділу державної виконавчої служби Талалаївського районного управління 
юстиції (смт. Талалаївка вул. Леніна, 13) викликається Кобиш Олександр 
Григорович, (місце реєстрації: с. Основа Талалаївського району Чернігівської обл.) 
з питань виконання рішення суду.

Начальник відділу Ромахова Г.М., контактний телефон (04634) 2-11-12. Режим 
роботи: пн. – чт. з 8-30 по 17-30, пт. з 8-30 по 16-30.

До відділу державної виконавчої служби Талалаївського районного управління 
юстиції (смт. Талалаївка вул. Леніна, 13) викликається Колодний Олександр 
Володимирович, (місце реєстрації: с. Слобідка вул. Чапаєва, 1 Талалаївського 
району Чернігівської обл.) з питань виконання рішення суду.

Начальник відділу Ромахова Г.М., контактний телефон (04634) 2-11-12. Режим 
роботи: пн. – чт. з 8-30 по 17-30, пт. з 8-30 по 16-30.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул. Пушкіна, буд.73, 4 поверх, 4каб.) 
викликається Ярчук Алла Миколаївна (м Прилуки вул. Шарапівська,26) з питань. 
виконання рішення суду.

Державний виконавець Малько Є.О., контактний телефон 5-21-47. Режим 
роботи: пн.-чт. з 8-30 по 17-30, пт. з 8-30 по 16-30.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул.. Пушкіна, буд.73, 4 поверх, 4каб.) 
викликається Кисліченко Наталія Андріївна (м Прилуки вул. Червоноармійська,42) 
з питань. виконання рішення суду.

Державний виконавець Малько Є.О., контактний телефон 5-21-47. Режим 
роботи: пн.-чт. з 8-30 по 17-30, пт. з 8-30 по 16-30.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул. Пушкіна, буд.73, 4 поверх, 4каб.) 
викликається Ломако Роман Анатолівна (м Прилуки пр. Шевченка,23/2) з питань. 
виконання рішення суду.

Державний виконавець Малько Є.О., контактний телефон 5-21-47. Режим 
роботи: пн.-чт. з 8-30 по 17-30, пт. з 8-30 по 16-30.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул.. Пушкіна, буд.73, 4 поверх, 4каб.) 
викликається Даниленко Валентина Іванівна (м Прилуки вул. Соборна,58/1) з 
питань. виконання рішення суду.

Державний виконавець Малько Є.О., контактний телефон 5-21-47. Режим 
роботи: пн.-чт. з 8-30 по 17-30, пт. з 8-30 по 16-30.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул.. Пушкіна, буд.73, 4 поверх, 4каб.) 
викликається Телюк Вікторія Володимирівна (м Прилуки вул. Соборна,123/16) з 
питань. виконання рішення суду.

Державний виконавець Малько Є.О., контактний телефон 5-21-47. Режим 
роботи: пн.-чт. з 8-30 по 17-30, пт. з 8-30 по 16-30.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул. Пушкіна, б. 73, каб. 4) викликається Файчак 
Андрій Олегович (місце реєстрації: Миколаївський р-н, с. Настасіївка, вул. 
Горького, 3) з питань виконання рішень суду.

Державний виконавець Молошна Л.І., контактний телефон 5-21-47. Режим 
роботи: пн.-чт. з 8-30 по 17-30, пт. з 8-30 по 16-30.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул. Пушкіна, б. 73, каб. 4) викликається 
Кошевчак Руслан Григорович (місце реєстрації: с. Дідівці, вул.. Перемоги, 100) з 
питань виконання рішень суду.

Державний виконавець Молошна Л.І., контактний телефон 5-21-47. Режим 
роботи: пн.-чт. з 8-30 по 17-30, пт. з 8-30 по 16-30.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул. Пушкіна, б. 73, каб. 4) викликається 

Пулик Олена Миколаївна (місце реєстрації: с. В. Дівиця, вул.. Героїв Війни, 91) 
з питань виконання рішень суду.

Державний виконавець Молошна Л.І., контактний телефон 5-21-47. Режим 
роботи: пн.-чт. з 8-30 по 17-30, пт. з 8-30 по 16-30.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул. Пушкіна, б. 73, каб. 4) викликається 
Поліщук Сергій Дмитрович (місце реєстрації с. Петрівка, пров. В. Коваля, 10) з 
питань виконання рішень суду.

Державний виконавець Молошна Л.І., контактний телефон 5-21-47. Режим 
роботи: пн.-чт. з 8-30 по 17-30, пт. з 8-30 по 16-30.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул. Пушкіна, б. 73, каб. 4) викликається 
Яворська Оксана Іванівна (місце реєстрації с. Петрівка, пров. Поліський, 5) з 
питань виконання рішень суду.

Державний виконавець Молошна Л.І., контактний телефон 5-21-47. Режим 
роботи: пн.-чт. з 8-30 по 17-30, пт. з 8-30 по 16-30.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул. Пушкіна, б. 73, каб. 4) викликається Чужба 
Богдан Володимирович (місце реєстрації с. Петрівка, пров. Польовий, 6) з питань 
виконання рішень суду.

Державний виконавець Молошна Л.І., контактний телефон 5-21-47. Режим 
роботи: пн.-чт. з 8-30 по 17-30, пт. з 8-30 по 16-30.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул. Пушкіна, б. 73, каб. 4) викликається 
Степаненко Леонід Іванович (місце реєстрації с. Петрівка, пров. Колосівський, 6) 
з питань виконання рішень суду.

Державний виконавець Молошна Л.І., контактний телефон 5-21-47. Режим 
роботи: пн.-чт. з 8-30 по 17-30, пт. з 8-30 по 16-30.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул. Пушкіна, б. 73, каб. 4) викликається Петрик 
В’ячеслав Віталійович (місце реєстрації м. Прилуки, вул. Д. Народів, 38/5) з 
питань виконання рішень суду.

Державний виконавець Молошна Л.І., контактний телефон 5-21-47. Режим 
роботи: пн.-чт. з 8-30 по 17-30, пт. з 8-30 по 16-30.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул. Пушкіна, б. 73, каб. 4) викликається Петрик 
Сергій Анатолійович (місце реєстрації м. Прилуки, вул. Гвардійська, 80) з питань 
виконання рішень суду.

Державний виконавець Молошна Л.І., контактний телефон 5-21-47. Режим 
роботи: пн.-чт. з 8-30 по 17-30, пт. з 8-30 по 16-30.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул. Пушкіна, б. 73, каб. 4) викликається Волков 
Тимофій Леонідович (місце реєстрації м. Прилуки, вул. 1 Травня, 97/43) з питань 
виконання рішень суду.

Державний виконавець Молошна Л.І., контактний телефон 5-21-47. Режим 
роботи: пн.-чт. З 8-30 по 17-30 годину, пт. з 8-30 по 16-30.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул. Пушкіна, б. 73, каб. 4) викликається 
Бернадський Олег Володимирович (місце реєстрації с. Єгорівка, пров. 
Пархоменка, 4) з питань виконання рішень суду.

Державний виконавець Молошна Л.І., контактний телефон 5-21-47. Режим 
роботи: пн.-чт. з 8-30 по 17-30, пт. з 8-30 по 16-30.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул. Пушкіна, б. 73, каб. 4) викликається 
Андреєва Раїса Сергіївна (місце реєстрації: м. Прилуки, вул. 1 Травня, 48А, кв. 
104) з питань виконання рішень суду.

Державний виконавець Молошна Л.І., контактний телефон 5-21-47. Режим 
роботи: пн.-чт. з 8-30 по 17-30, пт. з 8-30 по 16-30.

До Центрального відділу державної виконавчої служби Чернігівського міського 
управління юстиції ( м. Чернігів, вул. Шевченка, буд. 118 каб. 7) викликається 
Сурмай Валентина Петрівна ( місце реєстрації: м. Чернігів пр-кт. Перемоги, 14/48) 
з питань виконання рішення суду

Головний державний виконавець Бабенко В.М., контактний телефон 671-946. 
Режим роботи: пн.,чт. з 8-30 по 13-00.

До Центрального відділу державної виконавчої служби Чернігівського міського 
управління юстиції ( м. Чернігів, вул. Шевченка, буд. 118 каб. 7) викликається 
Стеченко Андрій Михайлович ( місце реєстрації: м. Чернігів вул. Магістратська, 
13/42 ) з питань виконання рішення суду

Головний державний виконавець Бабенко В.М., контактний телефон 671-946. 
Режим роботи: пн.,чт. з 8-30 по 13-00.

До Центрального відділу державної виконавчої служби Чернігівського міського 
управління юстиції (м. Чернігів, вул. Шевченка, буд. 118 каб. 7) викликається 
Яковлева Наталія Петрівна (місце реєстрації: м. Чернігів пр-кт. Миру, 197а/) з 
питань виконання рішення суду

Головний державний виконавець Бабенко В.М., контактний телефон 671-946. 
Режим роботи: пн.,чт. з 8-30 по 13-00.

До Центрального відділу державної виконавчої служби Чернігівського міського 
управління юстиції (м. Чернігів, вул. Шевченка, буд. 118 каб. 7) викликається 
Крутова Ярослава Анатоліївна (місце реєстрації: м. Чернігів вул. Г.Полуботка, 5/7) 
з питань виконання рішення суду

Головний державний виконавець Бабенко В.М., контактний телефон 671-946. 
Режим роботи: пн.,чт. з 8-30 по 13-00.

До Центрального відділу державної виконавчої служби Чернігівського міського 
управління юстиції (м. Чернігів, вул. Шевченка, буд. 118 каб. 7) викликається 
Крутов Євген Олександрович (місце реєстрації: м. Чернігів вул. Г.Полуботка, 5/7) 
з питань виконання рішення суду

Головний державний виконавець Бабенко В.М., контактний телефон 671-946. 
Режим роботи: пн.,чт. з 8-30 по 13-00.

Про факт державної реєстрації акта цивіль-
ного стану, відповідно до частини першої статті 
18 Закону, органами державної реєстрації актів 
цивільного стану видається відповідне свідоцтво.

Свідоцтва про державну реєстрацію актів 
цивільного стану важливі документи, які супро-
воджують людину все життя. Без них неможливо 
отримати паспорт, оформити пенсію, вирішити 
спадкову справу або провести будь-які інші юри-
дичні дії. 

Що ж робити, якщо свідоцтво загублено або 
пошкоджено, як його відновити та отримати по-
вторний документ?

Згідно статті 19 Закону повторна видача сві-
доцтва про державну  реєстрацію актів цивіль-
ного стану, оригінал якого було вкрадено, загу-
блено, пошкоджено чи знищено здійснюються 
відділами державної реєстрації актів цивільного 
стану, дипломатичними представництвами і кон-
сульськими установами України.

З метою належної реалізації прав та інте-
ресів фізичних осіб у сфері державної реєстра-
ції актів цивільного стану наказом Міністерства 
юстиції України від 09.12.2014 № 2079/5 було 
спрощено процедуру отримання свідоцтв про 
державну реєстрацію актів цивільного стану.

Так, відповідно до розділу ІV Правил дер-
жавної реєстрації актів цивільного стану в Укра-
їні, затверджених наказом Міністерства юс-
тиції України  від 18 жовтня 2000 року № 52/5, 
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 
18 жовтня 2000 року за № 719/4940 (у редакції 
наказу Міністерства юстиції України від 24 груд-
ня 2010 року № 3307/5) повторна видача сві-

доцтв про державну реєстрацію актів цивільного 
стану здійснюється незалежно від місця держав-
ної реєстрації акту цивільного стану та місця про-
живання заявника.

Відділ державної реєстрації актів цивільного 
стану видає повторно свідоцтво про державну 
реєстрацію акту цивільного стану після безпо-
середньої перевірки відповідності відомостей у 
Державному реєстрі актів цивільного стану гро-
мадян даним паперового носія актового запису 
цивільного стану або на підставі підтвердження 
про це відділу державної реєстрації актів цивіль-
ного стану за місцем складання актового запису 
цивільного стану.

Свідоцтво про державну реєстрацію акту 
цивільного стану видається повторно без під-
твердження у разі зберігання актового запису 
цивільного стану на тимчасово окупованій тери-
торії України або у районі проведення антитеро-
ристичної операції.

Якщо втрачено свідоцтво про народження, 
його може повторно отримати  батько або матір 
дитини і усиновителям незалежно від віку дитини 
чи сама дитина по досягненню 16-річного віку за 
наявності паспорта (паспортного документа).

Якщо над особою встановлено опіку чи пі-
клування, то в цьому випадку заявником може 
виступати опікун чи піклувальник.  

Крім того, повторно свідоцтво про народжен-
ня можуть отримати представники закладу охо-
рони здоров’я, навчального або іншого дитячого 
закладу, де постійно перебуває дитина, органу 
опіки та піклування. Свідоцтво про державну ре-
єстрацію акту цивільного стану видається пред-

ставникам зазначених установ за довіреністю 
установи та при пред’явленні документів, що 
посвідчують їх особу.

Особі, позбавленій батьківських прав, сві-
доцтва про народження дітей повторно не вида-
ються.

Свідоцтво про смерть повторно видається 
другому з подружжя, а також дітям, у тому числі 
й усиновленим, та їх законним представникам, 
близьким родичам померлого (братам і сестрам, 
онукам, діду і бабі як з боку батька, так і з боку 
матері), особі, яка є спадкоємцем за законом або 
заповітом, представникові органу опіки та піклу-
вання у разі виконання ним повноважень з опіки 
та піклування стосовно осіб, які мають право на 
отримання такого свідоцтва.

При втраті свідоцтва про шлюб чи розірвання 
шлюбу, заявником може бути один з подружжя. 

Після припинення шлюбу внаслідок його ро-
зірвання свідоцтва про шлюб повторно не вида-
ються. У  таких випадках на письмове прохання 
заявників видається  витяг з Державного  реє-
стру актів цивільного стану громадян про шлюб 
щодо підтвердження дошлюбного прізвища.

Особам, які звернулися до відділу державної 
реєстрації актів цивільного стану особисто, свідо-
цтва про державну реєстрацію актів цивільного 
стану повторн о видаються того самого дня при 
пред’явленні ними паспорта або паспортного до-
кумента.

За заявою щодо повторної видачі відповід-
ного свідоцтва про державну реєстрацію акту 
цивільного стану, яка надійшла поштою, свідо-
цтво надсилається в 15-денний строк до відділу 
державної реєстрації актів цивільного стану 
України за місцем проживання заявника, про 
що доводиться до його відома.

Крім того, свідоцтва про державну реєстра-
цію актів цивільного стану можуть повторно ви-
даватись представнику особи, яка має право на 
повторне отримання свідоцтва про державну ре-
єстрацію акту цивільного стану, у разі докумен-
тального підтвердження його повноважень.

Отже, при втраті або пошкоджені Вашого 
свідоцтва про народження, про шлюб, про розі-
рвання шлюбу, про зміну імені, свідоцтва про на-
родження дітей, свідоцтва про смерть близького 
родича необхідно звернутися з паспортом або 
паспортним документом до будь-якого відділу 
державної реєстрації актів цивільного стану на 
території України.

Головний спеціаліст відділу державної реєстрації 
актів цивільного стану реєстраційної служби 

Оксана Следовська

Повторна видача свідоцтв про 
державну реєстрацію актів цивільного стану

Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» (далі - Закон) пе-
редбачає проведення державної реєстрації народження фізичної особи та її походження, 
шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені та смерті.

Деякі питання процедури внесення змін до записів 
державного реєстру речових прав на нерухоме майно

доцтв про державну реєстрацію актів цивільного 
стану здійснюється незалежно від місця держав-
ної реєстрації акту цивільного стану та місця про-

Відділ державної реєстрації актів цивільного 
стану видає повторно свідоцтво про державну 
реєстрацію акту цивільного стану після безпо-
середньої перевірки відповідності відомостей у 
Державному реєстрі актів цивільного стану гро-
мадян даним паперового носія актового запису 
цивільного стану або на підставі підтвердження 
про це відділу державної реєстрації актів цивіль-
ного стану за місцем складання актового запису 

Свідоцтво про державну реєстрацію акту 
цивільного стану видається повторно без під-

ставникам зазначених установ за довіреністю 
установи та при пред’явленні документів, що 

шлюбу, заявником може бути один з подружжя. 
Після припинення шлюбу внаслідок його ро-

зірвання свідоцтва про шлюб повторно не вида-
ються. У  таких випадках на письмове прохання 
заявників видається  витяг з Державного  реє-
стру актів цивільного стану громадян про шлюб 
щодо підтвердження дошлюбного прізвища.

Особам, які звернулися до відділу державної 
реєстрації актів цивільного стану особисто, свідо-
цтва про державну реєстрацію актів цивільного 
стану повторн о видаються того самого дня при 
пред’явленні ними паспорта або паспортного до-
кумента.

ного свідоцтва про державну реєстрацію акту 
цивільного стану, яка надійшла поштою, свідо-
цтво надсилається в 15-денний строк до відділу 

державну реєстрацію актів цивільного станудержавну реєстрацію актів цивільного стану

Державна реєстрація речових прав на нерухоме  майно та їх обтяжень  здійснюється шляхом внесення відповідного 
запису до єдиної державної інформаційної системи - Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі – Дер-
жавний реєстр прав). 
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Оголошення

У  разі  відсутності відомостей про місце 
проживання, перебування чи місцезнаходження 
боржника - фізичної особи, а також дитини за 
виконавчими документами про відібрання дити-
ни, державний виконавець звертається до суду 
з поданням про винесення ухвали про розшук 

боржника або  дитини. У разі необхідності роз-
шуку транспортного засобу боржника держав-
ний виконавець  виносить постанову про такий  
розшук,  яка  є  обов’язковою  для виконання 
органами внутрішніх справ.

Розшук оголошується відповідно за місцем 
виконання рішення або за останнім відомим 
місцем проживання (знаходження) боржника чи 
місцем знаходження його майна, або за місцем 
проживання (знаходження) стягувача. Розшук 
громадянина-боржника, дитини та розшук тран-

спортних засобів борж-
ника здійснюють органи 
внутрішніх справ, а роз-
шук боржника - юри-
дичної особи, а також 
іншого майна боржника 
здійснює державна ви-
конавча служба.

Державний вико-
навець звертається з 
поданням до суду про 
оголошення розшуку 
боржника або дитини. 
Розшук за поданням 
державного виконавця 
оголошується судом за 
місцем виконання рішен-

ня або за останнім відомим місцем проживання 
(перебування) боржника чи місцезнаходженням 
його майна, або за місцем проживання (знахо-
дження) стягувача.

Витрати органів внутрішніх справ, пов’язані 
з розшуком громадянина-боржника, дитини або 
транспортних засобів боржника, стягуються з 
боржника за ухвалою суду. Витрати, пов’язані 
з розшуком боржника — юридичної особи або 
іншого майна боржника, стягуються з боржника 
за постановою державного виконавця, яка за-
тверджується начальником відповідного органу 
державної виконавчої служби, якому він безпо-
середньо підпорядкований.

Незвернення державного виконавця до суду 
у випадках, передбачених частиною першою 
статті 40 Закону України «Про виконавче прова-
дження», а також постанова державного вико-
навця про відмову у розшуку майна боржника 
та постанова про стягнення витрат, пов’язаних 
з розшуком, можуть бути оскаржені до відповід-
ного суду у 10-денний строк.

Головний спеціаліст відділу 
організації та контролю за виконанням рішень 

управління державної виконавчої служби 
Юлія Черноус

Зверненням 
громадян – 

всебічний розгляд
Розвиток інституту звернень громадян – 

є основним каналом зв’язку громадянина й 
держави. Звернення громадян є джерелом 
надходження інформації про стан виконання 
посадовими особами органів юстиції своїх 
обов’язків за посадою, слугує дієвим засобом 
реалізації конституційних прав громадян.

Громадянин звертається в разі порушення 
своїх прав та законних інтересів з пропозиціями 
щодо покращення та удосконалення роботи ор-
ганів системи юстиції області, із проханням вирі-
шення того чи іншого наболілого питання.

Розгляд письмових звернень громадян є 
важливою ділянкою роботи Головного територі-
ального  управління юстиції у Чернігівській об-
ласті.

За минулий 2014 рік до Головного територі-
ального управління юстиції у Чернігівській облас-
ті надійшло 797 письмових звернень громадян, 
що майже на 25 відсотків менше показника 2013 
року. З них надійшло: через Міністерство юстиції 
України 36 звернень громадян, від інших органів 
– 228 звернень, від заявників – 329 звернень, з 
Урядової «гарячої» лінії – 204 звернення.

Більшість звернень, що надходять до Голов-
ного територіального управління юстиції, відно-
сяться до компетенції вирішення управлінням 
державної виконавчої служби – це 628 звернень. 
В основному звернення стосуються виконання 
рішень судів по стягненню заборгованості по 
аліментах, заробітній платі, стягнення коштів з 
боржників та заборгованості по соціальних ви-
платах.

З питань організації роботи нотаріату надійш-
ло 73 звернення, що стосувалися роз’яснення за-
конодавства при вчиненні окремих нотаріальних 
дій. Щодо діяльності органів державної реєстра-
ції актів цивільного стану надійшло 7 звернень, з 
питань роз’яснення  законодавства  –  17.

На всі звернення Головним територіальним 
управлінням юстиції у Чернігівській області в ме-
жах терміну розгляду, встановленого статтею 20 
Закону України «Про звернення громадян», на-
дані письмові відповіді – роз’яснення чи рекомен-
дації з обов’язковим посиланням на норми зако-
нодавства, з тим, щоб юридична необізнаність 
не була використана їм на шкоду, та роз’яснено 
порядок звернення у відповідні установи або по-
рядок оскарження дій або бездіяльності органів 
управління. 

Письмові звернення можуть бути надіслані 
на адресу Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області  – 14000, м. Черні-
гів, п-т. Миру, 43.

Жодне звернення не залишиться без розгля-
ду. В межах наданих повноважень розглянемо, 
вирішимо, роз’яснимо та надамо повну і вичерп-
ну  відповідь. 

Начальник 
Головного територіального управління юстиції 

у Чернігівській області 
Юрій Власенко

З 18 лютого минулого року набула чинності нова редакція Положен-
ня про здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства 
у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підпри-
ємців (далі - Положення), затверджене наказом Міністерства юстиції 
України № 326/5 від 12.02.2014.

Запровадження нової редакції Положення обумовлено намаганням 
держави досягти в сфері державної реєстрації юридичних осіб та фі-
зичних осіб-підприємців задекларованої у вищевказаному наказі мети 
посилити контроль за державними реєстраторами; запобігти участі 
державних реєстраторів в рейдерських схемах захоплення підприємств 
або в корпоративних конфліктах між засновниками бізнесу. 

Одним з важливих моментів у Положенні є запровадження пере-
вірок Державною реєстраційною службою України (Укрдержреєстром) 
шляхом: 

- розгляду документів, що надійшли до державних реєстрато-
рів, щодо проведення державної реєстрації юридичних осіб, розмір 
статутного (складеного) капіталу яких або їх засновників (учасників) 
становить понад 10 млн. грн., крім дій, що проводяться у випадках, 
встановлених частинами одинадцятою - чотирнадцятою статті 19 За-
кону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб - підприємців», на наявність підстав для залишення документів 
без розгляду та відмови у проведенні державної реєстрації юридич-
них осіб; 

- розгляду судових рішень, якими визнано неправомірним (неза-
конним) вчинення державним реєстратором дій, та судових рішень про 
визнання повністю або частково недійсними рішень загальних зборів 
засновників (учасників) юридичної особи, що набрали законної сили, 
на предмет змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фі-
зичних осіб - підприємців шляхом внесення відповідних записів.

Для проведення таких перевірок державні реєстратори у день над-
ходження документів, поданих для проведення реєстраційних дій щодо 
визначеної юридичної особи або зазначених судових рішень, направля-
ють їх електронні копії до Укрдержреєстру.

Реєстраційні дії проводяться державними реєстраторами після от-
римання повідомлення про результати розгляду документів або судо-
вих рішень Укрдержреєстром.

Також державний нагляд здійснюється шляхом проведення поза-
планових перевірок.

Такі перевірки проводяться на підставі: 

- доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Мініс-
терства юстиції України, Укрдержреєстру; 

- звернень народних депутатів України, депутатів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад; 

- звернень органів державної влади, органів місцевого самовряду-
вання, правоохоронних органів, державних реєстраторів; 

- скарг та звернень фізичних і юридичних осіб тощо.
За рішенням перевіряючого органу такі перевірки можуть бути  ви-

їзними -  виїзд до органів реєстрації за місцезнаходженням реєстра-
ційної справи та невиїзними - витребовування та збирання інформації, 
необхідної для висновків про стан дотримання законодавства у сфері 
державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Повторна перевірка з питань, які вже були предметом перевірки, 
не допускається.

Вказані зміни продовжують тенденції посилення контролю в цій 
сфері юридичної відповідальності, що обумовлює зростання вимог до 
ведення реєстраційної діяльності органами державної реєстрації, без-
доганності змісту і форми документів, що готуються для державної реє-
страції та перереєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.  

Провідний спеціаліст 
відділу державної реєстрації юридичних осіб, легалізації об’єднань 

громадян та державної реєстрації друкованих засобів масової інформації 
реєстраційної служби 

Тетяна Діденко

До Центрального відділу державної виконавчої служби Чернігівського 
міського управління юстиції (м.Чернігів вул. Шевченка, буд. 118 каб.7) 
викликається Терехов Антон Геннадійович (місце реєстрації: м. Чернігів, пр. 
Перемоги, буд.47 кв.29) з питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Павленко Є.О., контактний телефон 671-946. Режим 
роботи: пн.,чт. з 8-30 по 13-00.

До Центрального відділу державної виконавчої служби Чернігівського 
міського управління юстиції (м. Чернігів вул. Шевченка, буд. 118 каб.7) 
викликається Радовська Ірина Володимирівна (місце реєстрації: м. Чернігів, пр. 
Миру, буд.261 кв.43) з питань виконання рішення суду. 

Державний виконавець Павленко Є.О., контактний телефон 671-946. Режим 
роботи: пн.,чт. з 8-30 по 13-00.

До Центрального відділу державної виконавчої служби Чернігівського 
міського управління юстиції (м. Чернігів вул. Шевченка, буд. 118 каб.7) 
викликається Беспалов Олександр Васильович (місце реєстрації: м. Чернігів, 
вул. Комсомольська, буд.49А) з питань виконання рішення суду. 

Державний виконавець Павленко Є.О., контактний телефон 671-946. Режим 
роботи: пн.,чт. з 8-30 по 13-00.

До Центрального відділу державної виконавчої служби Чернігівського 
міського управління юстиції (м. Чернігів вул. Шевченка, буд. 118 каб.7) 
викликається Зінкевич Олена Володимирівна ( місце реєстрації: м. Чернігів, 
вул. Д.Іббарурі, буд.80 кв.121) з питань виконання рішення суду. 

Державний виконавець Павленко Є.О., контактний телефон 671-946. Режим 
роботи: пн.,чт. з 8-30 по 13-00.

До Центрального відділу державної виконавчої служби Чернігівського 
міського управління юстиції (м. Чернігів вул. Шевченка, буд. 118 каб.7) 
викликається Дерев’янко Юрій Васильович (місце реєстрації: м. Чернігів, пр. 
Перемоги, буд.121 кв.59) з питань виконання рішення суду. 

Державний виконавець Павленко Є.О., контактний телефон 671-946. Режим 
роботи: пн.,чт. з 8-30 по 13-00.

До відділу державної виконавчої служби Куликівського районного 
управління юстиції (смт. Куликівка, вул. Коцюбинського, буд. 27, каб. 1) 
викликається Зайцева Наталія Вікторівна (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, пт. з 8-30 по 16-30. 

До відділу державної виконавчої служби Куликівського районного 
управління юстиції (смт. Куликівка, вул. Коцюбинського, буд. 27, каб. 1) 
викликається Луговський Віталій Петрович (місце реєстрації: Чернігівська 
обл., Куликівський р-н., смт Куликівка, пров. 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, пт. з 8-30 по 16-30. 

До відділу державної виконавчої служби Куликівського районного 
управління юстиції (смт. Куликівка, вул. Коцюбинського, буд. 27, каб. 1) 
викликається Зайцев 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, пт. з 8-30 по 16-30. 

До відділу державної виконавчої служби Куликівського районного 
управління юстиції (смт. Куликівка, вул. Коцюбинського, буд. 27, каб.1) 
викликається Зайцева Наталія Вікторівна (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 годину, пт. з 8-30 по 16-30. 

До відділу державної виконавчої служби Ічнянського районного 
управління юстиції (м. Ічня, вул. Леніна, 26) викликається Губанова Надія 
Іванівна (місце реєстрації: м. Ічня, вул. Трудова, 27) з питань виконання 
рішення суду.

Старший державний виконавець Черненко А.В., контактний телефон 
2-13-83. Режим роботи: пн.–чт. з 8-30 по 17-30, пт. з 8-30 по 16-30.

До відділу державної виконавчої служби Ічнянського районного 
управління юстиції (м. Ічня, вул. Леніна, 26) викликається Білан Юлія 
Миколаївна (місце реєстрації: с. Тростянець, вул. Леніна, 58 кв. 2) з питань 
виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Черненко А.В., контактний телефон 
2-13-83. Режим роботи: пн.–чт. з 8-30 по 17-30, пт. з 8-30 по 16-30.

До відділу державної виконавчої служби Ічнянського районного 
управління юстиції (м. Ічня, вул. Леніна, 26) викликається Андрійко 
Наталія Андріївна (місце реєстрації: смт. Парафіївка, вул. Грушевського, 
2-А кв. 7) з питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Черненко А.В., контактний телефон 
2-13-83. Режим роботи: пн.–чт. з 8-30 по 17-30, пт. з 8-30 по 16-30.

До відділу державної виконавчої служби Ічнянського районного 
управління юстиції (м. Ічня, вул. Леніна, 26) викликається Андрійко Лариса 
Станіславівна (місце реєстрації: смт. Парафіївка, вул. Грушевського, 2-А кв. 
7) з питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Черненко А.В., контактний телефон 
2-13-83. Режим роботи: пн.–чт. з 8-30 по 17-30, пт. з 8-30 по 16-30.

До відділу державної виконавчої служби Ічнянського районного управління юстиції (м. Ічня, вул. Леніна, 26) викликається Криницька Оксана Валентинівна 
(місце реєстрації: с. Рожнівка, вул. Леніна, 35) з питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Черненко А.В., контактний телефон 2-13-83. Режим роботи: пн.–чт. з 8-30 по 17-30 годину, пт. з 8-30 по 16-30.

До відділу державної виконавчої служби Ічнянського районного управління 
юстиції (м. Ічня, вул. Леніна, 26) викликається Швидченко Володимир 
Миколайович (місце реєстрації: с. Лугове, вул. І. Франка, 2) з питань 
виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Черненко А.В., контактний телефон 2-13-
83. Режим роботи: пн.–чт. з 8-30 по 17-30 годину, пт. з 8-30 по 16-30 .

До відділу державної виконавчої служби Ічнянського районного управління 
юстиції (м. Ічня, вул. Леніна, 26) викликається Шарудило Олег Петрович 
(місце реєстрації: с. Гужівка, вул. Горького, 42) з питань виконання рішення 
суду.

Старший державний виконавець Черненко А.В., контактний телефон 2-13-
83. Режим роботи: пн.–чт. з 8-30 по 17-30, пт. з 8-30 по 16-30.

До відділу державної виконавчої служби Ічнянського районного управління 
юстиції (м. Ічня, вул. Леніна, 26) викликається Єсипенко Олександр 
Вадимович (місце реєстрації: с. Гмирянка, вул. Леніна, 46-б) з питань 
виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Черненко А.В., контактний телефон 2-13-
83. Режим роботи: пн.–чт. з 8-30 по 17-30, пт. з 8-30 по 16-30.

До відділу державної виконавчої служби Ічнянського районного управління 
юстиції (м. Ічня, вул. Леніна, 26) викликається Галух Юлія Петрівна (місце 
реєстрації: с. Южне, вул. Садова, 9) з питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Черненко А.В., контактний телефон 2-13-
83. Режим роботи: пн.–чт. з 8-30 по 17-30, пт. з 8-30 по 16-30.

Здійснення державного нагляду за дотриманням 
реєстраційного законодавства у сфері державної 

реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Необхідною умовою діяльності державного реєстратора є 

дотримання останнім норм чинного законодавства та належне 
виконання покладених на нього функцій.  Для того, щоб запо-
бігти можливим порушенням у процесі діяльності цієї посадової 
особи або якщо вже порушення було вчинене – для притягнення 
її до юридичної відповідальності, необхідний постійний нагляд з 
боку вищестоящих органів та посадових осіб.   

Оголошення розшуку боржника
Порядок розшуку боржника або його 

майна у виконавчому провадженні визначе-
ний статтею 40 Закону України »Про вико-
навче провадження».
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УВАГА КОНКУРС!

Графік проведення прямої «гарячої» 
телефонної лінії по Головному 

територіальному управлінні юстиції у 
Чернігівській області на березень 2015 року

Міністерством юстиції України 
оголошено конкурс на заміщення 

вакантних посад:
- першого заступника начальника Головного територіального управ-

ління юстиції у Чернігівській області;
- заступника начальника Головного територіального управління юс-

тиції у Чернігівській області з питань державної виконавчої служби - 
начальника управління державної виконавчої служби;

- заступника начальника Головного територіального управління юсти-
ції у Чернігівській області з питань державної реєстрації – начальника 
управління державної реєстрації.

До участі в конкурсі на вказані посади запрошуються громадяни 
України, які вільно володіють українською мовою, мають повну вищу 
юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або 
магістра, стаж роботи за фахом на державній службі та/або за фахом 
на керівних посадах в інших сферах не менш як п’ять років.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної 
комісії Міністерства юстиції такі документи:

• заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення 
із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на 
державну службу та проходження державної служби;

• заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатка-
ми;

• дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
• копії документів про освіту з додатками, підвищення кваліфікації, 

присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
• декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом Укра-
їни «Про засади запобігання і протидії корупції»;

• копію документа, який посвідчує особу (паспорт);
• копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозо-

бов’язаних);
• довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).
Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, 

досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, реко-
мендації, наукові публікації тощо).

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, 
розміру та умов оплати праці надається Департаментом кадрової ро-
боти та державної служби Міністерства юстиції України.

З метою перевірки знань кандидатів на посади керівних працівників 
головних територіальних управлінь юстиції, Міністерством юстиції за-
проваджено добровільне тестування.

Для участі у добровільному тестуванні особі необхідно заповнити та 
подати анкету, що додається.

Документи для участі у конкурсному відборі та анкети для участі у 
добровільному тестуванні приймаються протягом 30 календарних днів 
з дня опублікування оголошення на офіційному веб-сайті Міністерства.

Документи та анкети приймаються до 11 березня 2015 року за адре-
сою: м. Київ, вул. Городецького, буд. 13, каб. № 105.

Анкету для участі у добровільному тестуванні можна надіслати на 
електронну скриньку konkyrsnii_vidbir@minjust.gov.ua.

Телефон для довідок: (044) 271-17-25.

До уваги адвокатів!
Оголошено конкурс з відбору адвокатів, 

які залучаються для надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги. Заяви для проход-
ження конкурсу приймаються Головним управ-
лінням юстиції у Чернігівській області, а також 
всіма районними, міським, міськрайонними 
управліннями юстиції до 16 березня 2015 року.

З повним текстом оголошення можна ознайо-
митися на офіційному веб-сайті Головного управлін-
ня юстиції у Чернігівській області http://just.cg.gov.ua 

За загальним правилом суб’єкти декларуван-
ня повинні надавати за місцем роботи деклара-
цію до 01 квітня. Але, з цього правила встанов-
лені і винятки для певних категорій працівників, 
які в силу різних обставин не мали можливості 
надати декларацію до 01 квітня, а саме: через пе-
ребування у відпустці у зв’язку з вагітністю та по-
логами або для догляду за дитиною, через тим-
часову непрацездатність, перебування за межа-
ми України, під вартою. Таким особам Законом 
дозволено надавати Декларацію до 31 грудня.

Відповідно до Закону України «Про засади 
запобігання і протидії корупції» із змінами, внесе-
ними 14 травня 2013 року коло осіб, які зобов’яза-
ні подавати декларації, доповнено суб’єктами де-
кларування, які звільняються або іншими чином 
припиняють діяльність, пов’язану з виконанням 
функцій держави або місцевого самоврядуван-
ня, а також тими, які вже звільнилися або іншим 
чином припинили таку діяльність. При звільненні 
або припиненні іншим чином діяльності, пов’яза-
ної з виконанням функцій держави або місцевого 
самоврядування, суб’єкти декларування подають 
Декларацію за період, не охоплений раніше пода-
ними деклараціями, а потім протягом року пода-
ють декларацію за своїм останнім місцем     роботи 
(служби) за весь минулий рік.

З метою забезпечення відкритості та про-
зорості діяльності осіб, уповноважених на ви-
конання функцій держави або місцевого само-
врядування, уповноважені підрозділи (особи) з 
питань запобігання та виявлення корупції, які 
утворюються (визначаються) в державних орга-
нах, органах влади Автономної Республіки Крим, 
їх апаратах, органах місцевого самоврядування 
та юридичних особах публічного права за рі-
шенням керівника органу  або юридичної особи 
публічного права проводять пе ревірку фактів 
своєчасності подання Декларацій та їх перевір-
ку на наявність конфлікту інтересів. Суть остан-

ньої перевірки полягає у порівнянні службових 
обов’язків суб’єкта декларування з його та членів 
його сім’ї фінансовими інтересами. Перевірка до-
стовірності зазначених у декларації відомостей 
здійснюється центральним органом виконавчої 
влади, що реалізує державну податкову політику, 
у порядку, визначеному цим органом.

Чинним Кодексом України про адміністратив-
ні правопорушення передбачена відповідальність 
за порушення вимог фінансового контролю. Так, 
статтею 172/6 зазначеного нормативно-право-
вого акту встановлено накладення штрафу від 
десяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян за неподання або несво-
єчасне подання Декларації. У вигляді накладення 
аналогічного розміру штрафу притягуються осо-
би за неповідомлення або несвоєчасне повідом-
лення про відкриття валютного рахунку в установі 
банку-нерезидента.

З набранням чинності (з 04.06.2014) Закону 
України «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України у сфері державної антико-
рупційної політики у зв’язку з виконанням Плану 
дій щодо лібералізації Європейським Союзом 
візового режиму для України» встановлена адмі-
ністративна відповідальність за подання завідомо 
недостовірних відомостей у Декларації у вигляді 
накладення штрафу від ста п’ятдесяти до трьохсот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Начальник 
Головного територіального управління юстиції 

у Чернігівській області 
Юрій Власенко

18 березня 2015 року з 15.30 до 16.30 на 
запитання громадян відповідатиме началь-
ник Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області – Власенко 
Юрій Дмитрович. 

Телефон «гарячої» лінії – 60-44-62

Обговорені питання спрощення умов ведення бізнесу

Відповідальність за порушення в 
сфері фінансового контролю

Одним із заходів, спрямованих на запо-
бігання і протидію ко  рупції, є визначений 
чинним антикорупційним законодавством 
фінансовий контроль. Статтею 12 Закону 
України «Про засади запобігання і протидії 
корупції» встановлений порядок надання 
суб’єктами декларування декларації про 
майно, доходи, витрати і зобов’язання фі-
нансового характеру (далі-Декларація). 

Зокрема, Варвинським, Ічнянським, Коропським, Менським, Ріпкинським, Семенівським, Талалаївським, 
Щорським районними, Новгород-Сіверським, Прилуцьким міськрайонними, Чернігівським міським управліннями 
юстиції проведено обговорення питань впровадження усіх можливих заходів з підготовки до реалізації норм визна-
ченого Закону; готовності здійснення повноважень державних реєстраторів у сфері державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприєм-
ців посадовими особами органів місцевого самоврядування, адміністраторами центрів надання адміністративних 
послуг та нотаріусами; якості надання адміністративних послуг.

Бобровицьким районним управління юстиції проведено семінар-тренінг для посадових осіб органів місцевого 
самоврядування, державних службовців місцевих органів виконавчої влади на тему: «Засади і основні напрями 
реформування територіальної організації влади та децентралізації фінансів», під час якого розглянуто зміни в 
законодавстві щодо спрощення умов ведення бізнесу.

Новгород-Сіверським міськрайонним управлінням юстиції здійснено  виступи щодо спрощення умов ведення 
бізнесу в державній організації «Новгород-Сіверська регіональна державна телерадіокомпанія «Сіверська».

Органами юстиції області спільно з  представниками районних дер-
жавних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, адміністра-
торами центрів надання адміністративних послуг та нотаріусами про-
ведено обговорення положень Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення біз-
несу (дерегуляція)», ухваленого Верховною Радою України 12 лютого 
2015 року.


