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Реформи в сфері 
примусової реалізації 

майна боржників
В 2014 році в Україні запроваджено пілотний проект в сфері 

примусового виконання рішень, зокрема, щодо порядку реалізації 
арештованого майна. Міністерством юстиції України повністю змі-
нено процедуру реалізації арештованого державними виконавця-
ми майна та переведено її в площину електронних торгів. 

Що ж таке електро-
нні торги та як взяти у них 
участь?

Електронні торги роз-
міщені в інтернетресурсі за 
адресою: torgi.minjust.gov.ua. 
Відповідний сайт в Інтернеті 
можна знайти шляхом за-
значення в пошуковому вікні 
«Система електронних тор-
гів арештованим майном». 
Там же можна ознайомитись 
з порядком їх проведення та 
участі. Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та є доступним усім 
користувачам мережі Інтернет. 

Для участі в електронних торгах учасник проходить процедуру 
реєстрації на Веб-сайті, сплачує гарантійний внесок у розмірі 5% від 
стартової ціни лота, подає заявку на участь в електронних торгах за 
формою, розміщеною на Веб-сайті.

Прийом заявок на участь починається з моменту розміщення ін-
формаційного повідомлення і закінчується не раніше ніж за три дні до 
початку проведення електронних торгів. 

Електронні торги розпочинаються у визначений в інформаційному 
повідомленні день та проводяться з 9-ї до 18-ї години.

Учасники беруть участь в електронних торгах, висувають свої ціно-
ві пропозиції по лоту з кроком підвищення ставки, зазначеним у пові-
домленні про електронні торги. Крок електронних торгів становить від 
5% до 1% стартової ціни лота в залежності від його вартості. 

Переможцем електронних торгів визнається учасник, від якого на 
момент завершення електронних торгів надійшла найвища цінова про-
позиція.

Спрощеною є процедура проведення електронних торгів майна, 
вартість якого не перевищує 1700 гривень. По ній торги проводяться 
протягом одного тижня з дати внесення інформації до Системи, гаран-
тійний внесок не сплачується, а заявки приймаються до моменту по-
чатку торгів. 

Запровадження електронної системи реалізації арештованого 
майна повністю виключає можливість впливу на результат торгів будь-
яких осіб, окрім самих учасників. Електронні торги є прозорими та до-
ступними для всіх громадян України, незалежно від їх місця знаходжен-
ня та знаходження майна, що продається. 

До вказаного проекту Чернігівська область долучилась з 01 лип-
ня 2014 року. За вісім місяців існування пілотного проекту до Системи 
електронних торгів було внесено 846 лотів на суму майже 39 мільйонів 
гривень. З них реалізовано майже половину майна на суму 8 мільйонів 
гривень.

Типовим для системи електронних торгів є те, що майно завжди 
продається за ціною вищою від стартової. А в ряді випадків - навіть в 
декілька разів. Наприклад: державним виконавцем на реалізацію було 
передано автомобільний кран за ціною 14 372 грн., по закінченню торгів 
його вартість зросла в 4,6 разів та склала 66 545 грн. 

Збільшення ціни продажу майна під час торгів сприяє задоволенню 
інтересів як стягувача, так і боржника, адже зі зростанням ціни пропор-
ційно зменшується сума боргу. 

До того ж нещодавно Кабінетом Міністрів України було прийнято 
нормативний акт, згідно з яким проект «Електронні торги» перестає 
бути пілотним і реалізовуватиметься на постійній основі.

Заступник начальника управління 
державної виконавчої служби

Алла Єдомаха

За словами Міністра юстиції Павла Петренка, 
основними завданнями цього документа є технічна, 
експертна та фінансова підтримка реформ, які запо-
чатковані й запроваджуються міністерством у сфері 
органів юстиції та судовій системі.

«Перший блок реформ, який реалізовуватиметь-
ся спільно з USAID, пов’язаний із реформуванням 
судової системи. Було прийнято Закон про справед-
ливий суд. Наразі ми маємо схвальні висновки Ве-
неціанської Комісії по цьому закону. Нині основним 
завданням спільної роботи є подальше реформуван-
ня і зміни до Конституції в частині того, щоб Україна 
отримала справді незалежну і сильну судову систе-
му з чесними і справедливими судами», – зазначив 
очільник Мін’юсту.

Другий блок, за словами Міністра юстиції, стосу-
ється співпраці з експертами USAID в частині реалі-
зації Закону про очищення влади. Цей закон також 
отримав позитивні оцінки експертів ВК і був визнаний 
унікальним законодавчим актом, який відрізняється 
від практик, які мали місце в країнах східної Європи.

Третім блоком спільної роботи стане проведення 
фахівцями Агентства США з міжнародного розвитку 
моніторингу реформ у системі юстиції.

«Наші партнери з USAID висловили згоду на 
проведення моніторингу реформ на місцях за прак-
тиками пілотних проектів із залученням відповідних 
громадських організацій. Це буде найкращий і най-
більш об’єктивний вимір наших реформ», – наголо-
сив очільник Мін’юсту.

Ще одним важливим напрямком співпраці стане 
просвітницька робота і захист прав людини. Адже 
Мін’юст отримав функцію надання правової допомо-
ги громадянам, які не мають змоги отримати допомо-
гу адвокатів за кошти.

«Ми розгортаємо широку мережу центрів пра-
вової допомоги. Завдяки реалізації цього проекту 
малозабезпечені українці зможуть отримати якісну 
правову допомогу за державний кошт», – поінфор-
мував присутніх Міністр юстиції.

Останній блок, прописаний у документі, сто-
сується переведення публічних сервісів, які надає 
Мін’юст, в електронний формат.

«Наше спільне завдання – провести роз’ясню-
вальну і просвітницьку роботу серед громадян і під-
приємців. Щоб вони активно користувалися цими 
сервісами без контакту з чиновниками. Мова йде 
про 5 млн. контактів щорічно», –- резюмував Павло 
Петренко.

Реалізація пілотного проекту щодо надання 
адміністративних послуг у сфері державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно у м. Чернігові 

Щодо оформлення спадкових прав після осіб, останнє 
місце проживання яких є тимчасово окупована 

територія або зона проведення АТО

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ ПІДПИСАЛО ПРОТОКОЛ ПРО СПІВПРАЦЮ З USAID
24 березня 2015 року в Міністерстві юстиції України відбулося підписання Протоколу про 

співпрацю між Мін’юстом та проектом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Спра-
ведливе правосуддя».

Розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 17.09.2014 №868-р «Про реалі-
зацію пілотного проекту у сфері державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень» встановлено, що пілотний 
проект щодо надання адміністративних по-
слуг у сфері державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно полягає у розподілі 
функціональних обов’язків між особами, які 
здійснюють прийом заяв у сфері державної 
реєстрації речових прав на не-
рухоме майно та їх обтяжень, 
а також видачу документів у 
зазначеній сфері, та особами, 
які безпосередньо приймають 
рішення за результатами роз-
гляду таких заяв; прийнятті 
заяв у зазначеній сфері шля-
хом їх формування за допо-
могою програмних засобів 
ведення Державного реєстру 
речових прав на нерухоме 
майно з наступним засвід-
ченням внесених відомостей 
 підписом заявника; виготов-
ленні шляхом сканування та 
розміщенні в Державному 
реєстрі речових прав на неру-
хоме майно особами, що здій-
снюють прийом заяв у сфері 
державної реєстрації прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень, електронних 
копій з оригіналів документів, поданих разом 
з відповідними заявами. Відтак, з 01.10.2014 
прийом документів – заяв у сфері державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень від громадян та представни-
ків юридичних осіб в реєстраційній службі 
Чернігівського міського уп равління юстиції 
відбувається за адресою м. Чернігів, вул. Ро-
коссовського, буд. 20-а в приміщенні центру 
надання адміністративних послуг м. Черніго-
ва. 

Для того щоб подати заяву у сфері дер-
жавної реєстрації прав або щоб отримати 

консультацію з відповідних питань, заявники 
мають звертатися до операторів ФРОНТ-
ОФІСУ відділу державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно. Заявника компе-
тентні працівники спрямовують у потрібну 
електронну чергу, допомагають в отриманні 
відповідного квитка. Отримавши квиток за-
явник очікує своєї черги у відведеному ком-
фортному залі. В подальшому, дочекавшись 
своєї черги та потрапивши на прийом до 

відповідного спеціаліста, отримує необхідні 
консультації, пред’явивши документ, що по-
свідчує особу, подає документи для держав-
ної реєстрації прав та їх обтяжень. 

При цьому для реєстрації відповідної 
заяви громадянин нічого не заповнює влас-
норуч. Це робить оператор в електронній 
формі. Заявник лише перевіряє та підписує 
роздруковану заяву. Сформувавши відпо-
відну заяву та подавши необхідні документи, 
заявник отримує картку прийому заяви та 
останньому призначається час для отриман-
ня документів за результатами розгляду від-
повідної заяви. 

Отримавши документи від заявника, 
оператор ФРОНТ-ОФІСУ здійснює скану-
вання зазначених документів та їх переда-
чу через засоби програмного забезпечення 
Державного реєстру речових прав на не-
рухоме майно до спеціалістів БЕК-ОФІСУ. 
Спеціаліст БЕК-ОФІСУ, яким є держав-
ний реєстратор речових прав на нерухоме 
майно, отримавши відповідні документи в 
порядку та в строки, визначені законодав-

ством у сфері державної 
реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтя-
жень, здійснює розгляд та 
прийняття рішень. Щоден-
но уповноважена особа, 
після завершення розгля-
ду заяв в БЕК-ОФІСІ здійс-
нює передачу документів 
до ФРОНТ-ОФІСУ для ви-
дачі заявникам. Заявник в 
свою чергу здійснює візит 
до ФРОНТ-ОФІСУ у при-
значений час, пред’явив-
ши картку прийому заяви, 
документ що посвідчує 
особу, отримує необхідні 
документи. 

Надання якісного сер-
вісу громадянам в даній 
сфері створює сприятливі 

умови для скорочення черг, скорочення часу 
на прийом документів, завдяки запрова-
дженню ефективного механізму консульта-
цій перед подачею документів.

В перспективі буде розширено коло 
суб’єктів, що здійснюють прийом та видачу 
документів у сфері державної реєстрації 
прав на нерухомість та запроваджені відпо-
відні онлайн сервіси. 

 Начальник 
Головного територіального управління юстиції 

у Чернігівській області
 Юрій Власенко

04 березня 2015 року набрав чинності Закон України від 
12 лютого 2015 року № 189-VIII «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо забезпечення реалізації права 
на спадкування», відповідно до якого внесені зміни до Цивіль-
ного кодексу України, Законів України «Про забезпечення прав 
і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій 
території України», «Про тимчасові заходи на період проведення 
антитерористичної операції».

Закон сприяє забезпеченню реалізації прав громадян, які про-
живають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки 
Крим та міста Севастополя, в зоні антитерористичної операції або пе-

реселилися з зазначених територій, щодо їх доступу до нотаріальних 
послуг, зокрема стосовно здійснення безперешкодного оформлення 
спадкових прав, без прив’язки до останнього місця проживання спад-
кодавця чи розташування нерухомого майна.

Цим Законом передбачено, що місцем відкриття спадщини після 
осіб, останнім місцем проживання яких є тимчасово окупована те-
риторія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя або зона 
проведення антитерористичної операції, вважати місце подання пер-
шої заяви спадкоємців, виконавців заповіту, осіб, заінтересованих в 
охороні спадкового майна, кредиторів. На підставі отриманої першої 
заяви нотаріусом заводиться спадкова справа, яка підлягає реєстрації 
у Спадковому реєстрі.
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Оголошення
До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 

управління юстиції (м. Прилуки, вул. Пушкіна, б. 73, каб. 4) викликається 
Бабахання Артем Сергійович (місце реєстрації: м. Прилуки, вул. Дзержинського,  
13) 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 годину.

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 годину, пт. з 8-30 по 16-30 годину.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м.Прилуки вул. Пушкіна, 73, каб. 4) викликається Білий 
Роман Анатолійович (місце реєстрації: с.Подище вул. Центральна, 6А) з питань 
виконання рішення суду.

Державний виконавець Москальова О.М., контактний телефон (237) 5-21-47. 
Режим роботи пн.-чт. з 8-30 по 17-30 годину, пт. з 8-30 по 16-30 годину.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції  ( м. Прилуки, вул. Пушкіна, 73, каб. 4) викликається Лисенко 
Дмитро Павлович (місце реєстрації: м. Прилуки,  пров. Сосновий, 8) з питань 
виконання рішення суду.

Державний виконавець Глущенко І.П., контактний телефон (04637) 5-21-47. 
Режим роботи: пн.- чт. з 8-30 по 17,30 годину, пт. з 8-30 по 16-30 годину.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції  ( м. Прилуки, вул. Пушкіна, 73, каб. 4) викликається Дуб 
Володимир Миколайович (місце реєстрації: м. Прилуки, вул. Тургенєва, 57 ) з 
питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Глущенко І.П., контактний телефон (04637) 5-21-47. 
Режим роботи: пн.- чт. з 8-30 по 17,30 годину, пт. з 8-30 по 16-30 годину.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції  ( м. Прилуки, вул. Пушкіна, 73, каб. 4) викликається Видай 
Ірина Олексіївна (місце реєстрації: м. Прилуки, вул. Тургенєва, 44 кв. 5) з питань 
виконання рішення суду.

Державний виконавець Глущенко І.П., контактний телефон (04637) 5-21-47. 
Режим роботи: пн.- чт. з 8-30 по 17,30 годину, пт. з 8-30 по 16-30 годину.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції  ( м. Прилуки, вул. Пушкіна, 73, каб. 4) викликається 
Ілляшенко Роман Борисович (місце реєстрації: м. Прилуки, вул. Миру, 56) з 
питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Глущенко І.П., контактний телефон (04637) 5-21-47. 
Режим роботи: пн.- чт. з 8-30 по 17,30 годину, пт. з 8-30 по 16-30 годину.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції  ( м. Прилуки, вул. Пушкіна, 73, каб. 4) викликається 
Закусило Сергій Іванович (місце реєстрації: м. Прилуки, вул. Густинська, 10) з 
питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Глущенко І.П., контактний телефон (04637) 5-21-47. 
Режим роботи: пн.- чт. з 8-30 по 17,30 годину, пт. з 8-30 по 16-30 годину.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції  ( м. Прилуки, вул. Пушкіна, 73, каб. 4) викликається Мовчан 
Валентина Олександрівна (місце реєстрації: м. Прилуки, 2-й пр. Пирогівський, 
12 ) з питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Глущенко І.П.  контактний телефон (04637) 5-21-47. 
Режим роботи: пн.- чт. з 8-30 по 17,30 годину, пт. з 8-30 по 16-30 годину.

До відділу державної виконавчої служби Ічнянського районного 
управління юстиції (м. Ічня, вул. Леніна, 26) викликається Шивкіна Юлія 
Юріївна (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 годину, пт. з 8-30 по 16-30 годину.

До відділу державної виконавчої служби Ічнянського районного управління 
юстиції (м. Ічня, вул. Леніна, 26) викликається Пінчук Сергій Вікторович (місце 
реєстрації:  с. Гужівка, вул. Олійника, 21) 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 годину.

До відділу державної виконавчої служби Ічнянського районного управління 
юстиції (м. Ічня, вул. Леніна, 26) викликається Губанова Надія Іванівна (місце 
реєстрації:  м. Ічня, вул. Радянська, 5) 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 годину.

До відділу державної виконавчої служби Ічнянського районного управління 
юстиції (м. Ічня, вул. Леніна, 26) викликається Школьний Олександр Євгенійович 
(місце реєстрації:  м. Ічня, вул. Дрофаня, 22/4) 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 годину.

До відділу державної виконавчої служби Ічнянського районного управління 
юстиції (м. Ічня, вул. Леніна, 26) викликається Зозуля Анатолій Петрович (місце 
реєстрації:  с. Іваниця, вул. Леніна, 117) 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 годину.

До відділу державної виконавчої служби Ічнянського районного управління 
юстиції (м. Ічня, вул. Леніна, 26) викликається Сакун Максим Миколайович (місце 
реєстрації:  с. Іваниця, вул. Калініченка, 6) 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 годину.

До відділу державної виконавчої служби Ічнянського районного управління 
юстиції (м. Ічня, вул. Леніна, 26) викликається Хакимова Ніна Леонідівна (місце 
реєстрації:  с. Южне, вул. Будьоного, 22) 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 годину.

До відділу державної виконавчої служби Ічнянського районного управління 
юстиції (м. Ічня, вул. Леніна, 26) викликається Таранюк Артем Сергійович (місце 
реєстрації:  смт. Дружба, вул. 40 років Перемоги, 14/25) 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 годину.

До відділу державної виконавчої служби Ічнянського районного 
управління юстиції (м. Ічня, вул. Леніна, 26) викликається Бебех Руслан 
Вікторович (місце реєстрації:  смт. Парафіївка, вул. Калова, 3) 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 годину.

До відділу державної виконавчої служби Ічнянського районного управління 
юстиції (м. Ічня, вул. Леніна, 26) викликається Бугно Сергій Миколайович 
(місце реєстрації:  с. Дорогінка, вул. Щорса, 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 годину, пт. з 8-30 по 16-30 годину.

До відділу державної виконавчої служби Ічнянського районного 
управління юстиції (м. Ічня, вул. Леніна, 26) викликається Буряк Сергій 
Григорович (місце реєстрації:  с. Крупичполе, вул. Ч. Площа, 1) 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 годину.

До відділу державної виконавчої служби Ічнянського районного управління 
юстиції (м. Ічня, вул. Леніна, 26) викликається Штанько Наталія Володимирівна 
(місце реєстрації:  с. Гужіка, вул. Івченка Академіка, 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 годину.

Підготовка осіб, які мають намір здійснювати 
діяльність арбітражного керуючого 

(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

Як отримати дублікат заповіту, 
посвідченого посадовою 
особою органу місцевого 

самоврядування?
Дублікат заповіту видається у разі втрати або зіпсування 

(наприклад, у разі залиття тексту чорнилом, розірвання чи ін-
шого пошкодження) заповіту.

Дублікат заповіту видається за місцем його зберігання.
Дублікат заповіту видається посадовою особою того ж органу міс-

цевого самоврядування, посадовою особою якого посвідчено заповіт.
У разі передачі заповітів в державний нотаріальний архів, вида-

ча дубліката втраченого або зіпсованого заповіту здійснюється дер-
жавним нотаріальним архівом.

Дублікат втраченого чи зіпсованого заповіту видається за пись-
мовою заявою осіб, перелічених у першому реченні частини п’ятої 
статті 8 Закону України «Про нотаріат», а саме: виключно фізичним 
особам, щодо яких вчинялися нотаріальні дії, тобто лише заповідачам.

У разі смерті заповідача, дублікат заповіту може бути виданий за 
письмовою заявою спадкоємців, що зазначені у заповіті, після подачі 
ними свідоцтва про смерть заповідача. У разі смерті спадкоємців, які 
були вказані в заповіті, дублікат цього заповіту може бути виданий 
їх спадкоємцям після подачі ними свідоцтва про смерть заповідача і 
померлого спадкоємця. 

Дублікат видається за письмовою заявою; нотаріальне засвід-
чення справжності підпису на заяві, яка подається особою безпосе-
редньо при зверненні до посадової особи органу місцевого самовря-
дування, не вимагається. У цьому випадку посадова особа органу 
місцевого самоврядування встановлює особу заявника за паспорт-
ним документом, про що на заяві робиться відповідна службова від-
мітка. Ця відмітка скріплюється підписом посадової особи.

Для отримання дубліката заповіту, окрім заяви, особою, що 
звернулася за отриманням дубліката, мають бути надані: паспорт-
ний документ; реєстраційний номер облікової картки платника по-
датків; якщо особа через свої релігійні переконання відмовилась від 
прийняття реєстраційного  номера – паспорт з відміткою про наяв-
ність у особи права здійснювати будь - які платежі без реєстрацій-
ного номера.

Заява з доданими до неї документами зберігається у справах 
органу місцевого самоврядування.

Дублікат має юридичну силу оригіналу.
Дублікат заповіту видається у чіткій відповідності до тексту втра-

ченого (зіпсованого) заповіту шляхом відтворення тексту такого за-
повіту. Тобто, якщо втрачений (зіпсований) заповіт містив заповітне 
розпорядження щодо визначення спадкоємця права на земельну 
частку (пай), то дублікат цього заповіту не може містити заповітне 
розпорядження щодо права на земельну ділянку. Дублікат втрачено-
го (зіпсованого) заповіту не може містити текст, відмінний від тексту 
заповіту, який особою втрачено (зіпсовано). 

Видача дубліката нотаріального документа є окремою нотарі-
альною дією і відповідно реєструється в реєстрі для реєстрації нота-
ріальних дій. На дублікаті заповіту робиться відмітка про те, що він 
має силу оригіналу («Дублікат. Має силу оригіналу.»), і вчиняється 
посвідчувальний напис за формою відповідно до додатку № 14 до 
Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів 
місцевого самоврядування, затвердженого наказом Міністерства 
юстиції України 11.11.2011 № 3306/5.

Юридичним наслідком видачі дубліката заповіту є втрата чин-
ності заповітом, дублікат якого виданий. Необхідно враховувати, що 
оскільки видача дубліката завжди спрямовується на відновлення 
юридичної сили втраченого або зіпсованого документа, то дублікат 
недійсного документа не може бути виданий.

Відомості про видачу дубліката заповіту підлягають обов’язко-
вому внесенню до Спадкового реєстру в порядку, встановленому 
постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 491 «Про 
затвердження Порядку державної реєстрації заповітів і спадкових 
договорів у Спадковому реєстрі».

Відомості про виданий дублікат втраченого (зіпсованого) запові-
ту подаються посадовою особою органу місцевого самоврядування, 
яка видала дублікат заповіту, шляхом направлення до Чернігівської 
філії ДП «Інформаційний центр» (14013, м. Чернігів, вулиця О.Мо-
лодчого, 44, оф.52, телефон 65-11-27, 65-11-73) заяви про державну 
реєстрацію заповіту та спадкових договорів відповідно до додатку 
№ 1 до Положення про Спадковий реєстр, затвердженого наказом 
Міністерства юстиції України 07.07.2011   1810/5, в день видачі ду-
бліката заповіту. 

Начальник відділу з питань нотаріату 
Головного територіального управління

юстиції у Чернігівській області
 Ніна Давиденко

Процедура отримання статусу арбітражного керуючого ре-
гулюється Наказом Міністерства юстиції України  «Про затвер-
дження Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, 
які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого 
(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та підви-
щення кваліфікації і перепідготовки арбітражних керуючих (роз-
порядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), їх підготовки 
у справах про банкрутство страхових організацій» затверджене 
наказом Міністерства юстиції України від 27.12.2012 № 1973/5, 
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.01.2013 за 
№ 6/22538 зі змінами та доповненнями відповідно до Наказу Мініс-
терства юстиції України від 03.09.2014 № 1461/5, зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 04.09.2014 за № 1070/25847, в яко-
му визначено порядок підготовки і перепідготовки осіб, які мають 
намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, порядок 
підвищення кваліфікації і перепідготовки арбітражних керуючих 
та підготовки у справах про банкрутство страхових організацій.

Міністерство юстиції України, як державний орган з питань 
банкрутства та його територіальні підрозділи, організовують си-
стему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації ар-
бітражних керуючих.

Підготовка осіб, які мають намір здійснювати діяльність ар-
бітражного керуючого, складається з двох етапів: перший - на-
вчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного 
керуючого; другий - стажування осіб, які мають намір здійснювати 
діяльність арбітражного керуючого.

Цей порядок не є вичерпним та складається з певних етапів, 
які пов’язані з проходженням навчання та підготовки. 

Арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим са-
нацією, ліквідатором) може бути громадянин України, який має 
повну вищу юридичну або економічну освіту, стаж роботи за фа-
хом не менше трьох років або одного року на керівних посадах 
після отримання повної вищої освіти, пройшов навчання та стажу-
вання протягом шести місяців у порядку, встановленому держав-
ним органом з питань банкрутства, володіє державною мовою та 
склав кваліфікаційний іспит.

Навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбіт-
ражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, 
ліквідатора), полягає у проведенні навчальними закладами (уста-
новами), які відповідають встановленим  вимогам, навчальних 
курсів з отримання знань у сфері відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом і здійснення діяльності 
арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого сана-
цією, ліквідатора) під час провадження справи про банкрутство 
з видачею сертифіката про проходження навчання у сфері від-
новлення платоспроможності боржника або визнання його бан-
крутом.  

Строк проведення курсів становить не менше одного кален-
дарного місяця.

Проведення курсів завершується проведенням у закладі, 
який здійснював навчання, підсумкового заліку. Порядок прове-
дення підсумкового заліка визначається закладом і затверджу-
ється його керівником. У разі успішної здачі заліка заклад не пі-
зніше ніж у п’ятиденний строк з дня здачі заліка видає особам 
сертифікат про проходження навчання у сфері відновлення пла-
тоспроможності боржника або визнання його банкрутом за відпо-
відною формою.

Департамент на підставі письмових повідомлень закладів про 
намір проводити курси формує перелік закладів, що проводять 
курси, та забезпечує його розміщення на офіційному веб-сайті 
Міністерства юстиції України в мережі Інтернет.

Існує перелік обов’язкових питань, за якими проводиться на-
вчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного 
керуючого, які затверджені Наказом Мініства юстиції України.

Даний перелік питань складається з галузевих розділів, які 
містять відповідні актуальні питання. А саме розділи по бан-
крутству, економіці, цивільному законодавству та договірних 
відносинах, господарському законодавству, господарському 
процесу, трудовому та пенсійному законодавству, виконавчому 
провадженні, приватизації та оцінці майна, державній реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, контролю за гос-
подарською діяльністю суб’єктів господарювання та відповідаль-
ність за порушення законодавства у сфері банкрутства. 

Особа, яка має намір пройти стажування, звертається до Го-
ловного управління юстиції Міністерства юстиції України в Авто-
номній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі 
за місцем реєстрації місця проживання або місця перебування із 
заявою про надання інформації про кандидатури керівників ста-
жування.

Стажування може пройти особа, яка отримала сертифікат 
про проходження навчання осіб, які мають намір здійснювати ді-
яльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючо-
го санацією, ліквідатора).

Керівником стажування особи, яка має намір здійснювати ді-
яльність арбітражного керуючого, є арбітражний керуючий, який 
відповідає встановленим вимогам.

Зарахування на стажування і строк його проходження оформ-
ляються наказом керівника стажування, який надсилає копію 
цього наказу в Головне управління юстиції за місцезнаходженням 
свого офісу.

Під час стажування керівник стажування залучає стажиста до 
надання допомоги керівнику стажування під час здійснення ним 
заходів щодо відновлення платоспроможності боржника або ви-
знання його банкрутом не менше ніж у 3 справах.

Строк стажування осіб, які мають намір здійснювати діяль-
ність арбітражного керуючого, становить не менше 6 місяців.

За результатами стажування керівник стажування скла-
дає відгук про проходження стажування особою, яка має намір 
здійснювати діяльність арбітражного керуючого до Кваліфі-
каційної комісії арбітражних керуючих для вирішення питання 
про допуск до складання кваліфікаційного іспиту і в свою чергу 
Кваліфікаційна комісія, яка діє при Міністерстві юстиції України, 
перевіряє здобуті спеціальні знання осіб, які мають намір здійс-
нювати діяльність арбітражних керуючих та приймає рішення 
про видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності арбіт-
ражних керуючих.

Сучасне суспільство потребує висококваліфікованих фахів-
ців у сфері фінансового оздоровлення й банкрутства підприєм-
ців-боржників. Новели законодавства щодо скасування ліцен-
зування арбітражних керуючих, надання їм статусу незалежної 
професійної особи, введення допуску до професії через систему 
незалежного автоматизованого тестування усунуть хибне уяв-
лення про арбітражного керуючого як про підприємця, діяльність 
якого спрямована перш за все на отримання власного прибутку.

 Отже, такі зміни у законодавстві є надзвичайно важливими 
і актуальними, а їх практичне впровадження забезпечить підви-
щення професіоналізму арбітражних керуючих та підвищить ав-
торитет професії та якість надання послуг.

Начальник Головного територіального
управління юстиції у Чернігівській області

Юрій Власенко

Порядок отримання 
статусу арбітражного ке-
руючого дуже схожий на 
порядок отримання права 
на адвокатську або нота-
ріальну діяльність, а саме: 
необхідне проходження 
стажування й навчання, 
складання кваліфікацій-
ного іспиту й отримання 
свідоцтва про право на 
здійснення діяльності ар-
бітражного керуючого, 
яке видається на безстро-
ковий термін. Передбачені 
також такі вимоги до ар-
бітражного керуючого, як 
наявність стажу роботи 
за фахом не менше 3 ро-
ків або 1 року на керівних 
посадах після отриман-
ня повної вищої освіти та 
знання державної мови.
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Оголошення

Оспорювання 
батьківства особою, 

яка записана 
батьком дитини

Безумовно народження дитини є однією з най-
радісніших подій у житті, що одночасно супрово-
джується виникненням певних прав і обов’язків 
батьків. Але різні життєві ситуації та взаємовід-
носини між людьми можуть давати підстави для 
сумніву відносно походження дитини від чоловіка, 
з яким жінка перебуває в шлюбі або будь-якого 
іншого чоловіка, що в процедурі державної реє-
страції народження дитини був записаний батьком 
дитини.

З метою встановлення достовірності походження 
дитини від особи, записаної батьком у відповідному ак-
товому записі про народження, законодавство України 
передбачає процедуру оспорювання батьківства.

Відповідно до статті 136 Сімейного кодексу України 
особа, яка записана батьком дитини, має право оспори-
ти своє батьківство, пред’явивши позов про виключення 
запису про нього як батька з актового запису про народ-
ження дитини. 

Тобто, оспорити своє батьківство мають право такі 
категорії чоловіків:

які перебувають у шлюбі з матір’ю народженої дити-
ни і при державній реєстрації народження дитини були 
записані батьками на підставі свідоцтва про шлюб;

які були у попередньому шлюбі з матір’ю дитини та 
з моменту розірвання шлюбу пройшло не більше 10 мі-
сяців;

які не перебували у шлюбі з матір’ю дитини, але до-
бровільно визнали себе батьком дитини.

Предметом доказування даної категорії судових 
справ є відсутність кровного споріднення між особою, 
записаною батьком, і дитиною. У разі доведеності цієї 
обставини суд постановляє рішення про виключення ос-
порених відомостей з актового запису про народження 
дитини.

Відповідно до статті 137 Сімейного кодексу України 
оспорити батьківство особи, що записана батьком дити-
ни, який помер до народження дитини, мають право його 
спадкоємці (дружина, діти тощо), за умови подання ним 
за життя до нотаріуса заяви про невизнання свого бать-
ківства. Без такої заяви спадкоємці можуть бути позива-
чами лише у випадках, коли особа через поважні причини 
не знала про те, що записана батьком дитини, і померла.

Крім того, якщо особа ще за життя пред’явила позов 
про виключення свого імені як батька з актового запису 
про народження дитини, то позовну заяву можуть підтри-
мати в суді його спадкоємці.

Не має права оспорювати батьківство:
особа, записана батьком дитини, якщо в момент ре-

єстрації себе батьком дитини вона знала, що не є її бать-
ком; 

особа, яка дала згоду на застосування допоміжних 
репродуктивних технологій відповідно до законодавства 
України.

Також Сімейний Кодекс України встановлює період, 
протягом якого особа має право оспорити своє батьків-
ство: оспорювання батьківства можливе тільки після реє-
страції народження дитини і до досягнення нею повноліт-
тя та не допускається в разі смерті дитини.

Певною особливістю є те, що для вимог чоловіка про 
виключення відомостей про нього як батька з актового 
запису про народження дитини позовної давності не вста-
новлено.

Отже, процедура оспорювання батьківства дає мож-
ливість чоловіку в судовому порядку виключити відомості 
про себе як батька дитини з актового запису про народ-
ження дитини, якщо він дійсно не є біологічним батьком 
цієї дитини.

Спеціаліст I категорії відділу державної реєстрації актів 
цивільного стану управління державної реєстрації

Головного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області

Марія Вознюк 

До відділу державної виконавчої служби Ічнянського районного управління 
юстиції (м. Ічня, вул. Леніна, 26) викликається Шивкін Олексій Юрійович 
(місце реєстрації:  м. Ічня, вул. Космонавтів, 4/10) 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 годину.

До відділу державної виконавчої служби Ічнянського районного управління 
юстиції (м. Ічня, вул. Леніна, 26) викликається Максимча Тетяна Володимирівна 
(місце реєстрації:  смт. Парафіївка, вул. Новозаводська, 1 кв. 15) 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 годину.

До відділу державної виконавчої служби Ічнянського районного управління 
юстиції (м. Ічня, вул. Леніна, 26) викликається Шивкіна Юлія Юріївна (місце 
реєстрації:  м. Ічня, вул. Космонавтів, 4-10) 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 годину.

До відділу державної виконавчої служби Ічнянського районного управління 
юстиції (м. Ічня, вул. Леніна, 26) викликається Драган Наталія Іванівна (місце 
реєстрації:  с. Гужівка, вул. Івченка, 4) 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 годину.

До відділу державної виконавчої служби Ічнянського районного управління 
юстиції (м. Ічня, вул. Леніна, 26) викликається Городнича Надія Миколаївна 
(місце реєстрації:  с. Петрушівка, вул. Набережна, 19) 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 годину.

До відділу державної виконавчої служби Ічнянського районного управління 
юстиції (м. Ічня, вул. Леніна, 26) викликається Марченко Любов Яківна (місце 
реєстрації:  с. Дорогінка, вул. Котовського, 47) 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 годину.

До відділу державної виконавчої служби Ічнянського районного управління 
юстиції (м. Ічня, вул. Леніна, 26) викликається Бабенко Тетяна Володимирівна 
(місце реєстрації:  с. Гейці, вул. Леніна, 43-а) 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 годину.

До відділу державної виконавчої служби Ічнянського районного управління 
юстиції (м. Ічня, вул. Леніна, 26) викликається Тюлюля Людмила Володимирівна 
(місце реєстрації:  с. Гужівка, вул. Шкільна, 14) 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 годину.

До відділу державної виконавчої служби Ічнянського районного управління 
юстиції (м. Ічня, вул. Леніна, 26) викликається Замула Лідія Костянтинівна 
(місце реєстрації:  с. Іваниця, вул. Леніна, 73) 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 годину.

До відділу державної виконавчої служби Ічнянського районного управління 
юстиції (м. Ічня, вул. Леніна, 26) викликається Сиротенко Андрій Олександрович 
(місце реєстрації:  с. Гмирянка, вул. Жовтнева, 22) 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 годину.

До відділу державної виконавчої служби Ічнянського районного управління юстиції 
(м. Ічня, вул. Леніна, 26) викликається Калініченко Людмила Володимирівна (місце 
реєстрації:  смт. Дружба, вул. 40 років Перемоги, 3/6) 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 годину.

До відділу державної виконавчої служби Ічнянського районного управління 
юстиції (м. Ічня, вул. Леніна, 26) викликається Олексієнко Володимир 
Григорович (місце реєстрації:  с. Андріївка, вул. Короленко, 9 кв. 1) 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 годину.

До відділу державної виконавчої служби Ічнянського районного управління 
юстиції (м. Ічня, вул. Леніна, 26) викликається Кокотюха Олександр 
Володимирович (місце реєстрації:  смт. Парафіївка, вул. Перемоги, 22) 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 годину.

До відділу державної виконавчої служби Ічнянського районного 
управління юстиції (м. Ічня, вул. Леніна, 26) викликається Торунцова Алла 
Михайлівна (місце реєстрації:  м. Ічня, вул. Леніна, 19/13) 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 годину.

До відділу державної виконавчої служби Ічнянського районного управління 
юстиції (м. Ічня, вул. Леніна, 26) викликається Ковальов Олександр 
Анатолійович (місце реєстрації:  м. Ічня, вул. Білосток, 90-г) 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 годину.

До відділу державної виконавчої служби Ічнянського районного управління 
юстиції (м. Ічня, вул. Леніна, 26) викликається Лисенко В’ячеслав Васильович 
(місце реєстрації:  с. Тростянець, вул. Леніна, 32/7) 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 годину, пт. з 8-30 по 16-30 годину.

До відділу державної виконавчої служби Ічнянського районного управління 
юстиції (м. Ічня, вул. Леніна, 26) викликається Скиба Лідія Василівна (місце 
реєстрації:  с. Бережівка, вул. Миру, 54) 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 годину.

До відділу державної виконавчої служби Ічнянського районного 
управління юстиції (м. Ічня, вул. Леніна, 26) викликається Левченко 
В’ячеслав Михайлович (місце реєстрації:  м. Ічня, вул. Леніна, 36/43) 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 годину.

До відділу державної виконавчої служби Ічнянського районного управління 
юстиції (м. Ічня, вул. Леніна, 26) викликається Пащенко Володимир 
Миколайович (місце реєстрації:  с. Бережівка, вул. Яблунева, 5) 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 годину.

До відділу державної виконавчої служби Ічнянського районного 
управління юстиції (м. Ічня, вул. Леніна, 26) викликається Макар Валентина 
Миколаївна (місце реєстрації:  м. Ічня, вул. Нова, 26) 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 годину.

До відділу державної виконавчої служби Ічнянського районного 
управління юстиції (м. Ічня, вул. Леніна, 26) викликається Стокоп Василь 
Васильович (місце реєстрації:  с. Мартинівка, вул. Колгоспна, 25) 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 
годину.

Судові процедури банкрутства

Правове регулювання питань заснування 
та діяльності друкованих ЗМІ в Україні, у відпо-
відності до Конституції України, Закону України 
«Про інформацію» та інших актів чинного законо-
давства і визнаних Україною міжнародно-право-
вих договорів, визначено в Законі України «Про 
друковані засоби масової інформації (пресу) в 
Україні», Постанові Кабінету Міністрів України 
«Про державну реєстрацію друкованих засобів 
масової інформації, інформаційних агентств та 
розміри реєстраційних зборів» від 17 листопада 
1997 року № 1287,  Положенні про державну ре-
єстрацію друкованих засобів масової інформації 
в Україні, затвердженого наказом Міністерства 
юстиції України від 21 лютого 2006 року № 12/5 
(із змінами).

Під друкованими ЗМІ в Україні розуміються 
періодичні і такі, що продовжуються, видання, 
які виходять під постійною назвою, з періодич-
ністю один і більше номерів (випусків) протягом 
року на підставі свідоцтва про державну реє-
страцію.  

Державній реєстрації згідно ч. 2 ст. 11 Зако-
ну підлягають усі друковані ЗМІ, що видаються на 
території України, незалежно від сфери розпов-
сюдження, накладу і способу їх виготовлення.     

Право на заснування друковано го ЗМІ мають:
- громадяни України, громадяни інших дер-

жав та особи без громадянства, не обмежені в ци-
вільній правоздатності та цивіль ній дієздатності;

- юридичні особи України та інших держав; 
- трудові колективи підприємств, установ і 

організацій на підставі відповідного рішення за-
гальних зборів (конференції). 

Юридичні особи можуть виступати як заснов-
ники друкованих ЗМІ навіть у випадках, коли цей 
вид діяльності не передбачений їх німи стат утами.            

Особа, яка заснувала друкований ЗМІ, є його 
засновником, а особи, які об’єдналися з метою 

спільного заснування  видання, вважаються його 
співзасновниками. 

З метою реєстрації друкованого ЗМІ із міс-
цевою сферою розповсюдження засновник по-
винен звернутись із заявою про державну реє-
страцію друкованого ЗМІ встановленого зразка 
та необхідним пакетом документів до головного 
територіального управління юстиції Автономної 
Республіки Крим/ відповідної області/ м. Києва/ 
м. Севастополя. Для  державної реєстрації друко-
ваних ЗМІ із загальнодержавною, регіональною 
(дві та більше областей) та зарубіжною сферою 
розповсюдження – до Державної реєстраційної 
служби України.                           

Заява про державну реєстрацію друкованого 
засобу масової інформації  подається державною 
мовою у друкованому вигляді на аркуші формату 
А4 за підписом засновників (співзасновників) або 
уповноважених ними осіб (для засновників - юри-
дичних осіб підписи уповноважених осіб засвідчу-
ються печаткою).

До заяви додаються документи, якими під-
тверджується цивільна правоздатність та діє-
здатність засновника або співзасновників. Для 
юридичної особи такими документами є:

1) засвідчені  печаткою  юридичної  особи  та  
підписом  її керівника копії статуту (положення), 
чинні на момент подачі;

2) протокол або витяг з протоколу рішення 
загальних зборів (конференції) у разі заснування 
друкованого ЗМІ трудовим колективом згідно з 
вимогами статті 8 Закону;

3) установчий договір між співзасновниками 
друкованого ЗМІ (засвідчений нотаріально, якщо 
одна із сторін - фізична особа), яким визнача-
ється розподіл обов’язків щодо виробничого, фі-
нансового, матеріально-технічного забезпечення 
діяльності  видання;

4) довіреність, доручення (якщо заяву та/чи 
установчий договір, угоду між засновником і пра-
вонаступником підписує особа, якій таке право не 
надано правовстановлювальними документами).

Установчі документи складені іноземною мо-
вою, подаються для державної реєстрації друкова-
них засобів масової інформації разом з українським 
перекладом, засвідчені в установленому порядку.  

Юридичні особи можуть виступати як заснов-
ники друкованих ЗМІ навіть у випадках, коли цей 
вид діяльності не передбачений їх німи статутами.            

Для фізичної особи: копії сторінок паспорта, 
що містять інформацію про громадянство та реє-
страцію проживання фізичної особи. 

Законодавством установлено гарантії від 
монополізації дру кованих засобів масової інфор-
мації, які реалізуються встановлен ням обмежень 
щодо засновників загальнодержавних і регіо-
нальних громадсько-політичних ЗМІ. Фізична 
або юридична особа не може бути засновником 
або співзасновником чи контролювати більше як 
5 відсотків таких видань. Під контролем розумі-
ється можливість такої особи здійснювати мате-
ріальними чи фінансовими засобами вплив на ді-
яльність друкованого засобу масової інформації.    

Головний спеціаліст відділу державної реєстрації 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, 

друкованих засобів масової інформації та легалі-
зації громадських формувань управління 

державної реєстрації Головного територіального 
управління юстиці у Чернігівській області

Марина Жуй       

Право на заснування друкованого засобу 
масової інформації

В Україні існує дозвільний порядок реєстрації друкованих ЗМІ, тобто, щоб почати ви-
пуск видання, його необхідно зареєструвати в органах Міністерства юстиції України. Хоч 
такий порядок і викликає критику деяких іноземних спеціалістів у тому плані, що від ор-
гану влади залежить чи виходитиме видання, чи ні, але поки що такими є вимоги законо-
давства України.

Судові процедури, які застосовуються до боржника у разі порушення 
стосовно нього справи про банкрутство, визначені статтею 7 Закону України 
«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкру-
том» (далі - Закон). 

Відповідно до цієї норми Закону щодо боржника застосовуються такі су-
дові процедури банкрутства:

- розпорядження майном боржника;
- мирова угода;
- санація (відновлення платоспроможності) боржника;
- ліквідація банкрута.
За допомогою судових процедур вирішується головне завдання – віднов-

лення платоспроможності господарюючого суб’єкта. У процедурах зосере-
джені спеціальні механізми та інструменти відносин неспроможності. Кожна з 
процедур має свою специфіку і значення. У судових процедурах зосереджені 
юридичні приписи та дозволи.

Так, в процедурах розпорядження майном та ліквідації містяться юридич-
ні приписи, а в процедурах санації та мирової угоди – юридичні дозволи. Фі-
нансове оздоровлення боржника здійснюється у двох процедурах – в санації 
та мировій угоді.

За змістом Закону, в судовій практиці процедури провадження у спра-
ві про банкрутство поділяються на дві уособлені групи з регулювання різних 
відносин: відновлювальні (реабілітаційні) та ліквідаційні, призначенням яких, 
відповідно, є або відновлення платоспроможності боржника, або ліквідація 
боржника-банкрута.

Процедури розпорядження майном боржника, мирової угоди та сана-
ції боржника в своїй основі містять заходи щодо недопущення банкрутства 
боржника і передбачають можливість припинення провадження у справі че-
рез відновлення платоспроможності боржника.

Під мировою угодою у справі про банкрутство розуміється домовленість 
між боржником і кредиторами стосовно відстрочки та/або розстрочки, а також 
прощення (списання) кредиторами боргів боржника, яка оформляється шляхом 
укладення угоди між сторонами. Мирова угода може бути укладена на будь-
якій стадії провадження у справі про банкрутство. У процедурі розпорядження 
майном боржника мирова угода може бути укладена лише після виявлення всіх 
кредиторів і затвердження Господарським судом реєстру вимог кредиторів.

Під процедурою ліквідації розуміється припинення існування суб’єкта 
підприємницької діяльності, визнаного Господарським судом банкрутом, з 
метою здійснення заходів щодо задоволення в порядку цього Закону вимог 
кредиторів шляхом продажу його майна.

Санація боржника або ліквідація банкрута здійснюється з дотриманням 
вимог законодавства про захист економічної конкуренції.

Послідовність застосування певних процедур провадження у справі про 
банкрутство має залежати від фінансово-економічного стану господарства 
боржника. Загальні норми щодо умов і порядку звернення суб’єктів права 
(кредитора/боржника) з заявою про порушення справи про банкрутство до 
Господарського суду, порушення судом справи про банкрутство мають фор-
мально-юридичний характер. На цій стадії суду не відомий фактичний стан 
майна, фінансів, трудових ресурсів підприємства і, по суті, це не має юридич-
ного значення, оскільки заявником при подачі заяви і судом при вирішенні пи-
тання про порушення справи про банкрутство враховуються лише такі факти, 
як: розмір заборгованості не менше 300 мінімальних заробітних плат, строк 
несплати боргу понад три місяці та наявність виконавчого провадження.

За змістом абзацу 1 частини 3 статті 7 Закону про банкрутство перед-
бачено, що Господарський суд здійснює вибір порядку провадження у справі 
про банкрутство та застосовує його до конкретного боржника у залежності 
від 1) категорії боржника, а також 2) виду діяльності боржника та 3) наявності 
у боржника майна.

Застосування до боржника судових процедур спрямоване на досягнення 
правового результату. При цьому завжди напрошується питання: який же під-
сумок застосування цих процедур до боржника? 

У частині 4 статті 7 Закону про банкрутство законодавець ввів нор-
му-преюдицію, якою встановив, що боржник, стосовно якого були застосо-
вані судові процедури банкрутства, вважається особою, що не має неврегу-
льованих грошових зобов’язань. Ця норма виключає будь-яке оскарження 
існування вже доведеного юридичного факту (фактів), який дістав оцінку і 
закріплення в юридичному акті, що набрав чинності.

Отже можна зробити висновок, що таким результатом є відновлення 
платоспроможності господарюючого суб’єкта, врегулювання або погашення 
боргових зобов’язань. Якщо боржник вийшов із судових процедур банкрут-
ства та зберіг статус юридичної особи, то у нього всі боргові зобов’язання 
врегульовані.    

Головний спеціаліст відділу з питань банкрутства
Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області                     

Олександр Дікан                                                                                           

Судова процедура банкрутства – це порядок застосування до 
боржника спеціальних засобів неспроможності з метою створення не-
обхідних умов для відновлення платоспроможності або ліквідації.
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Графік проведення прямої «гарячої» телефонної лінії по Головному територіальному 
управлінні юстиції у Чернігівській області на квітень 2015 року

Головним територіальним управлінням юстиції у Чернігівській області 
оголошено конкурс на заміщення наступних вакантних посад:

15 квітня 2015 року в Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області відбудеться пряма «гаряча» 
телефонна лінія. З 15.30 до 16.30 на запитання громадян відповідатиме начальник Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області – Власенко Юрій Дмитрович. 

 Телефон «гарячої» лінії – 60-44-62

- головного спеціаліста відділу з питань но-
таріату Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області (на час відсутно-
сті основного працівника). Вимоги: повна вища 
юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фа-
хом на державній службі на посаді провідного 
спеціаліста не менше одного року або стаж ро-
боти за фахом в інших сферах не менше трьох 
років, громадянство України, досконале воло-
діння державною мовою, знання комп’ютера. 
Прийом документів проводиться з 19 березня 
2015 року по 17 квітня 2015 року; 

- двох посад провідних спеціалістів відділу 
з питань нотаріату Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області. Вимо-
ги: повна вища юридична освіта за освітньо-ква-
ліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж 
роботи за фахом на державній службі на посаді 
спеціаліста І або ІІ категорії не менше одного 
року або стаж роботи за фахом в інших сферах 
не менше двох років, громадянство України, 
досконале володіння державною мовою, знання 
комп’ютера. Прийом документів проводиться з 
19 березня 2015 року по 17 квітня 2015 року; 

- спеціаліста І категорії відділу організаційної 
роботи, документування та контролю Головного 
територіального управління юстиції у Чернігів-
ській області (на час відсутності основного пра-
цівника). Вимоги: вища освіта за освітньо-ква-
ліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста, 
громадянство України, досконале володіння 
державною мовою, знання комп’ютера. Прийом 
документів проводиться з 19 березня 2015 року 
по 17 квітня 2015 року; 

- начальника відділу державної виконавчої 
служби Варвинського районного управління юс-
тиції. Вимоги: повна вища юридична освіта за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеці-
аліста, стаж юридичної роботи не менше трьох 
років, постійне проживання на території України 
не менше п’яти років, громадянство України, 
досконале володіння державною мовою, знання 
комп’ютера. Прийом документів проводиться з 
19 березня 2015 року по 17 квітня 2015 року;

- начальника відділу державної виконавчої 
служби Новгород-Сіверського міськрайонного 
управління юстиції. Вимоги: повна вища юри-
дична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
магістра, спеціаліста, стаж юридичної роботи не 
менше трьох років, постійне проживання на те-
риторії України не менше п’яти років, громадян-
ство України, досконале володіння державною 
мовою, знання комп’ютера. Прийом документів 
проводиться з 19 березня 2015 року по 17 квітня 
2015 року;

- начальника відділу державної виконавчої 
служби Носівського районного управління юс-
тиції. Вимоги: повна вища юридична освіта за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеці-
аліста, стаж юридичної роботи не менше трьох 
років, постійне проживання на території України 
не менше п’яти років, громадянство України, 
досконале володіння державною мовою, знання 
комп’ютера. Прийом документів проводиться з 
19 березня 2015 року по 17 квітня 2015 року;

- начальника відділу державної виконавчої 
служби Сосницького районного управління юс-
тиції. Вимоги: повна вища юридична освіта за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеці-
аліста, стаж юридичної роботи не менше трьох 
років, постійне проживання на території України 
не менше п’яти років, громадянство України, 
досконале володіння державною мовою, знання 
комп’ютера. Прийом документів проводиться з 
19 березня 2015 року по 17 квітня 2015 року;

- заступника начальника відділу державної 
виконавчої служби Корюківського районного 
управління юстиції (на час відсутності основно-
го працівника). Вимоги: повна вища юридична 
освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем ма-
гістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на 
державні службі на посаді головного спеціаліста 
(головного державного виконавця або старшого 
державного виконавця) чи в інших сферах не 
менше трьох років, громадянство України, до-
сконале володіння державною мовою, знання 
комп’ютера. Прийом документів проводиться 
з 19 березня 2015 року по 17 квітня 2015 року;

- головного державного виконавця відділу 
державної виконавчої служби Ніжинського 
міськрайонного управління юстиції (на час від-
сутності основного працівника). Вимоги: повна 
вища юридична освіта за освітньо-кваліфіка-
ційним рівнем магістра, спеціаліста, громадян-
ство України, досконале володіння державною 
мовою, знання комп’ютера. Прийом документів 
проводиться з 19 березня 2015 року по 17 квітня 
2015 року;

- державного виконавця Деснянського відділу 
державної виконавчої служби Чернігівського 
міського управління юстиції. Вимоги: вища юри-
дична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
спеціаліста, бакалавра, громадянство України, 
досконале володіння державною мовою, знання 
комп’ютера. Прийом документів проводиться з 
19 березня 2015 року по 17 квітня 2015 року;

- державного виконавця Новозаводського від-
ділу державної виконавчої служби Чернігівсько-
го міського управління юстиції. Вимоги: вища 
юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем спеціаліста, бакалавра громадянство 
України, досконале володіння державною мо-
вою, знання комп’ютера. Прийом документів 
проводиться з 19 березня 2015 року по 17 квітня 
2015 року;

- державного виконавця відділу державної 
виконавчої служби Бобровицького районного 
управління юстиції. Вимоги: вища юридична 
освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спе-
ціаліста, бакалавра, громадянство України, до-
сконале володіння державною мовою, знання 
комп’ютера. Прийом документів проводиться 
з 19 березня 2015 року по 17 квітня 2015 року;

- державного виконавця відділу державної 
виконавчої служби Ніжинського міськрайонного 
управління юстиції (на час відсутності основного 
працівника). Вимоги: вища юридична освіта за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, 
бакалавра, громадянство України, досконале 
володіння державною мовою, знання комп’юте-
ра. Прийом документів проводиться з 19 берез-
ня 2015 року по 17 квітня 2015 року;

- двох посад державних виконавців Централь-
ного відділу державної виконавчої служби Чер-
нігівського міського управління юстиції. Вимоги: 
вища юридична освіта за освітньо-кваліфікацій-
ним рівнем спеціаліста, бакалавра, громадян-
ство України, досконале володіння державною 
мовою, знання комп’ютера. Прийом документів 
проводиться з 19 березня 2015 року по 17 квітня 
2015 року;

- провідного спеціаліста Центрального відділу 
державної виконавчої служби Чернігівського 
міського управління юстиції (на час відсутності 
основного працівника). Вимоги: повна вища 
юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем спеціаліста, магістра, стаж роботи за фа-
хом на державній службі на посаді спеціаліста І 
або ІІ категорій не менше одного року або стаж 

роботи за фахом в інших сферах не менше двох 
років, громадянство України, досконале воло-
діння державною мовою, знання комп’ютера. 
Прийом документів проводиться з 19 березня 
2015 року по 17 квітня 2015 року;

- спеціаліста ІІ категорії Новозаводського від-
ділу державної виконавчої служби Чернігівсько-
го міського управління юстиції (на час відсутно-
сті основного працівника). Вимоги: вища юри-
дична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
спеціаліста, бакалавра, громадянство України, 
досконале володіння державною мовою, знання 
комп’ютера. Прийом документів проводиться з 
19 березня 2015 року по 17 квітня 2015 року;

- провідного спеціаліста відділу державної 
реєстрації актів цивільного стану реєстраційної 
служби Бобровицького районного управління 
юстиції. Вимоги: повна вища юридична освіта 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, 
спеціаліста, стаж роботи за фахом на державній 
службі на посаді спеціаліста І або ІІ категорії не 
менше одного року або стаж роботи за фахом 
в інших сферах управління не менше двох ро-
ків, громадянство України, досконале володіння 
державною мовою, знання комп’ютера. Прийом 
документів проводиться з 19 березня 2015 року 
по 17 квітня 2015 року; 

- провідного спеціаліста відділу державної 
реєстрації актів цивільного стану реєстрацій-
ної служби Чернігівського міського управління 
юстиції. Вимоги: вища технічна освіта за освіт-
ньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліс-
та, стаж роботи за фахом на державній службі 
на посаді спеціаліста І або ІІ категорії не менше 
одного року або стаж роботи за фахом в інших 
сферах не менше двох років, громадянство 
України, досконале володіння державною мо-
вою, знання комп’ютера. Прийом документів 
проводиться з 19 березня 2015 року по 17 квітня 
2015 року; 

- спеціаліста ІІ категорії відділу державної 
реєстрації актів цивільного стану реєстраційної 
служби Козелецького районного управління юс-
тиції (на час відсутності основного працівника). 
Вимоги: вища юридична освіта за освітньо-ква-
ліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра, 
громадянство України, досконале володіння 
державною мовою, знання комп’ютера. Прийом 
документів проводиться з 19 березня 2015 року 
по 17 квітня 2015 року; 

- завідувача сектору державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно реєстраційної 
служби Коропського районного управління юс-
тиції (на час відсутності основного працівника). 
Вимоги: вища освіта за освітньо-кваліфікацій-
ним рівнем магістра або спеціаліста за напря-
мом підготовки у галузі знань «Право», стаж 
роботи за фахом на державній службі на посаді 
головного спеціаліста або на іншій відповідній 
посаді не менше двох років чи в інших сферах 
не менше трьох років, громадянство України, 
досконале володіння державною мовою, знання 
комп’ютера. Прийом документів проводиться з 
19 березня 2015 року по 17 квітня 2015 року; 

- двох посад головних спеціалістів відділу 
державної реєстрації речових прав на нерухо-
ме майно реєстраційної служби Бобровицького 
районного управління юстиції. Вимоги: вища 
освіта за освітньо – кваліфікаційним рівнем ма-
гістра або спеціаліста за напрямом підготовки у 
галузі знань «Право», стаж роботи за фахом на 
державній службі чи в інших сферах управлін-
ня не менше двох років, громадянство України, 
досконале володіння державною мовою, знання 
комп’ютера. Прийом документів проводиться з 
19 березня 2015 року по 17 квітня 2015 року;

- головного спеціаліста відділу державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно 
реєстраційної служби Ічнянського районного 
управління юстиції (на час відсутності основного 
працівника). Вимоги: вища освіта за освітньо – 
кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста 
за напрямом підготовки у галузі знань «Право», 
стаж роботи за фахом на державній службі чи 
в інших сферах управління не менше двох ро-
ків, громадянство України, досконале володіння 
державною мовою, знання комп’ютера. Прийом 
документів проводиться з 19 березня 2015 року 
по 17 квітня 2015 року;

- головного спеціаліста сектору державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно ре-
єстраційної служби Новгород-Сіверського місь-
крайонного управління юстиції. Вимоги: вища 
освіта за освітньо – кваліфікаційним рівнем ма-
гістра або спеціаліста за напрямом підготовки у 
галузі знань «Право», стаж роботи за фахом на 
державній службі чи в інших сферах управлін-
ня не менше двох років, громадянство України, 
досконале володіння державною мовою, знання 
комп’ютера. Прийом документів проводиться з 
19 березня 2015 року по 17 квітня 2015 року;

- головного спеціаліста реєстраційної служби 
Бобровицького районного управління юстиції. 
Вимоги: вища освіта за освітньо – кваліфікацій-
ним рівнем магістра або спеціаліста за напря-
мом підготовки у галузі знань «Право», стаж 
роботи за фахом на державній службі на посаді 
провідного спеціаліста або на іншій відповідній 
посаді не менше одного року чи в інших сферах 
управління не менше двох років, громадянство 
України, досконале володіння державною мо-
вою, знання комп’ютера. Прийом документів 
проводиться з 19 березня 2015 року по 17 квітня 
2015 року;

 - державного реєстратора реєстраційної 
служби Городнянського районного управління 
юстиції. Вимоги: вища освіта за освітньо-квалі-
фікаційним рівнем магістра або спеціаліста за 
напрямом підготовки у галузі знань «Право», 
стаж роботи за фахом на державній службі 
на посаді провідного спеціаліста або на іншій 
відповідній посаді не менше одного року чи в 
інших сферах управління не менше двох років, 
громадянство України, досконале володіння 
державною мовою, знання комп’ютера. Прийом 
документів проводиться з 19 березня 2015 року 
по 17 квітня 2015 року.

Додаткова інформація щодо основних функ-
ціональних обов’язків, розміру та умов оплати 
праці надається кадровою службою.

Документи приймаються відділом кадрової 
роботи та державної служби Головного управ-
ління юстиції у Чернігівській області за адре-
сою: м. Чернігів, проспект Миру, 43, каб. 109, 
тел. 778215.

В зв’язку з реорганізацією Головного управ-
ління юстиції у Чернігівській області та зміною 
організаційно-штатної структури повідомляємо 
про скасування конкурсів на заміщення на-
ступних вакантних посад Головного управління 
юстиції у Чернігівській області: провідного спе-
ціаліста відділу нотаріату (оголошення в газеті 
«Деснянка» від 11 грудня 2014 року), головно-
го спеціаліста відділу нотаріату (оголошення 
в газеті «Деснянка» від 22 січня 2015 року) та 
спеціаліста І категорії сектору по роботі зі звер-
неннями громадян, контролю та організаційного 
забезпечення (оголошення в газеті «Деснянка» 
від 22 січня 2015 року).

Державне підприємство «Українська пра-
вова інформація» створене при Міністерстві 
юстиції України з метою інформаційно-пра-
вового забезпечення Мін’юсту та органів 
юстиції, реалізації продуктів, товарів і послуг 
юридичним та фізичним особам. Предметом 
діяльності підприємства є видання та розпов-
сюдження періодичних видань «Офіційний 
вісник України», «Бюлетень Міністерства юс-
тиції України», випуск довідкової, норматив-
но-технічної, інформаційної продукції, надан-
ня інформаційних та консультаційних послуг, 
створення сучасних інформаційних техно-
логій і програмних засобів у галузі правової 
інформації, формування і ведення баз даних 
у галузі правової інформації тощо.

Основний напрям діяльності підприємства 
- видавничий. Починаючи з 1997 року, згідно 

з Указом Президента України N 1207 від 13 
грудня 1996 року виходить друком «Офіцій-
ний вісник України» - найповніше офіційне 
видання, в якому публікуються державною мо-
вою повні тексти нормативно-правових актів, 
включених до Єдиного державного реєстру 
нормативно-правових актів, а саме: закони 
України, постанови Верховної Ради України, 
акти Конституційного Суду України, постанови 
та розпорядження Кабінету Міністрів України, 
нормативно-правові акти Національного банку 
України, нормативно-правові акти міністерств 
та інших центральних органів виконавчої вла-
ди, міжнародні договори України, що набрали 
чинності, європейські конвенції, рішення Євро-
пейського суду з прав людини тощо.

Починаючи з 1998 року для зручності 
користування «Офіційний вісник України», 

крім журнальної версії, випускається також в 
електронному варіанті на дисках.

З січня 2007 року, з метою оператив-
нішого оприлюднення нормативних актів, 
інформаційний бюлетень «Офіційний вісник 
України» виходить двічі на тиждень.

Головне територіальне управління юс-
тиції у Чернігівській області повідомляє, що 
передплата на бюлетень «Офіційний вісник 
України» на 2015 рік триває.

Передплату бюлетеня можна оформити 
у всіх поштових відділеннях за передплатни-
ми індексами: 

40433 - «Офіційний вісник України» (жур-
нальна форма), вартість передплати на 1 мі-
сяць – 278,31 грн.; 

48345 - «Офіційний вісник України» (на 
CD), вартість передплати на 1 місяць – 179,16 
грн.

З питань передплати, придбання або 
друку окремих номерів «Офіційного вісника 
України» та замовлення додаткового накла-
ду журналу чи окремих законодавчих актів 
звертатись до відділу збуту ДП «Українська 
правова інформація» (01601, м. Київ, пров. 
Рильський, 8-а): (44) 278-0074, (044) 353-
5702.

Кому надається допомога?
Державна соціальна допомога надається інвалідам з дитинства і 

дітям-інвалідам віком до 18 років. 
Причина, група інвалідності, строк, на який встановлюється інва-

лідність, визначаються органом медико-соціальної експертизи згідно 
із законодавством України з одночасним роз’ясненням інвалідам з ди-
тинства їх права на державну соціальну допомогу.

Куди звертатися за допомогою?
Державна соціальна допомога призначається структурними під-

розділами з питань соціального захисту населення районних, район-
них у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконав-
чих органів міських, районних у містах (крім міст 
Києва та Севастополя) рад - місцевими органи з 
питань соціального захисту населення.

Які документи необхідно подати?
Для призначення державної соціальної допомо-

ги інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам подають-
ся такі документи:

- заява про призначення усіх видів соціальної 
допомоги встановленої форми;

- паспорт або в разі його відсутності інший доку-
мент, що може засвідчувати особу, яка подає заяву;

- довідка про реєстраційний номер обліко-
вої картки платника податків або серія та номер 
паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від прийняття реєстра-
ційного номера облікової картки платника податків 
та офіційно повідомили про це відповідний орган 
державної податкової служби і мають відмітку у 
паспорті);

- оригінал та копія свідоцтва про народження 
дитини-інваліда;

- довідка з місця навчання із зазначенням факту перебування на 
повному державному утриманні;

- довідка про місце проживання інваліда з дитинства або дити-
ни-інваліда чи копія паспорта інваліда з дитинства або дитини-інваліда 
з відомостями про місце проживання;

- довідка про місце проживання законного представника, піклу-
вальника, який подав заяву, чи   копія паспорта з відомостями про міс-
це проживання.

Іноземці та особи без громадянства додатково подають копію по-
свідки на постійне або тимчасове проживання.

Заява про призначення державної соціальної допомоги подається 
інвалідом з дитинства до місцевого органу з питань соціального захи-
сту населення за місцем постійного  проживання або за місцем фак-
тичного проживання, при умові подання довідки про неодержання цієї 
допомоги в місцевому органі з питань соціальн  ого з  ахисту населення 
за місцем постійного проживання.

Заява про призначення державної соціальної допомоги інваліду 
з дитинства, який визнаний недієздатним, а також на дитину-інвалі-
да подається о  дним із законних представників за місцем постійного 
проживання або за місцем фактичного проживання особи, яка подає 
заяву, при умові подання довідки про неодержання цієї допомоги в 
місцевому органі з питань соціального захисту населення за місцем 
постійного проживання.

Яка процедура призначення?
Державна соціал ьна допомога призначається з дня звернення за 

її призначенням.
Днем звернення за призначенням державної соціальної допомоги 

вважається день приймання місцевим органом з питань соціа льного 
захисту населення заяви з усіма необхідними документами.

Якщо заява про призначення державної соціальної допомоги над-
силається поштою і при цьому подаються також всі необхідні докумен-
  ти, то днем звернення за державною соціальною допомогою вважа-
 ється дата, вказана в поштовому штемпелі місця відправлення   заяви.

У тих випадках, коли до заяви про призначення державної со-
ціальної допомоги додані не всі необхідні документи, заявнику пові-
домляється, які документи повинні бути подані додат  ково. Якщо вони 
будуть подані не пізніше 3 місяців з дня відправлення повідомлення 
про необхідність подання додаткових документів, то днем звернення 
за призначенням державної соціальної допомоги вважаєт ься день 
прийняття або відправлення заяви про призначення такої допомоги.

Заява про призначення державної соціальної допомоги р  озгляда-
ється місцевими органами з питань соціального захисту населення не 
пізніше 10 днів після надходження заяви з усіма необхідними доку-
ментами.

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства признача-
єтьс  я на весь час інвалідності, встановленої органами медико-соці-
альної експертизи.

На дітей-інвалідів державна соціальна допомога призначається 
на строк, зазначений у ме-
дичному висновку про дити-
ну-інваліда, який видається 
у порядку, встановленому 
Міністерством охорони здо-
ров’  я У  країни, але не більш 
як по місяць досягнення дити-
ною-інвалідом 18-річного віку 
включно.

На дітей-інвалідів дер-
жавна соціальна допомога 
призначається законному 
представнику. Діти-інваліди 
віком від 16 до 18 років мо-
жуть бути отримувачами дер-
жавної соціальної допомоги 
на себе, якщо вони набули 
неповної або повної цивільної 
дієздатності. Надання особам 
непов  ної або повної цивільної 
дієздатності здійснюється від-

повідно до чинного законодавства України.
Якщо над дитиною-інвалідом, із числа дітей-сиріт та дітей, позбав-

лених батьківського піклування, яка перебуває у навчальному закладі, 
закладі охорони здоров’я або закладі соціального захисту населення, 
не встановлено опіку чи піклування або не призначено опікуна чи пі-
клувальника, опіку або піклування над нею здійснює цей заклад в осо-
бі керівника цієї установи.

Який розмір допомоги?
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-ін-

валідам призначається у таких розмірах:
- інвалідам з дитинства I групи - 100 відсотків прожиткового міні-

муму для осіб, які втратили працездатність;
- інвалідам з дитинства II групи - 80 відсотків прожиткового мініму-

му для осіб, які втратили працездатність;
- інвалідам з дитинства III групи - 60 відсотків прожиткового мініму-

му для осіб, які втра тили працездатність;
- на дітей-інвалідів віком до 18 років - 70 відсотків прожиткового 

мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Державна соціальна допомога призначається на кожного інваліда 

з дитинства чи дитину-інваліда відповідно.
Статтею 7 Закону України «Про державний бюджет України на 

2015 рік» передбачено, що у 2015 році прожитковий мінімум на місяць 
для осіб, які втратили працездатність, становить: з 1 січня 2015 року - 
949 гривень, з 1 грудня - 1074 гривні.

Головний спеціаліст відділу реєстрації нормативно-правових 
актів, правової роботи та правової освіти Головного 

територіального управління юстиції у Чернігівській області
 Марія Плетінь

Порядок призначення державної 
соціальної допомоги інвалідам з дитинства 

та дітям - інвалідам
Законом України «Про державну соціальну допо-

могу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» га-
рантовано право дітей-інвалідів та інвалідів з дитин-
ства на матеріальне забезпечення за рахунок коштів 
Державного бюджету України та їх соціальну захи-
щеність шляхом встановлення державної соціальної 
допомоги на рівні прожиткового мінімуму.


