
Газета Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області

ЮСТИЦІЯ 
   ЧЕРНІГІВЩИНИ

ЮСТИЦІЯ 
   ЧЕРНІГІВЩИНИ

№4 (8)
27 квітня 
2015 року

Реформа судочинства є основою захисту прав людини й 
економічного розвитку держави, - Наталія СЕВОСТЬЯНОВА

У Чернігові обговорювали реформи в аграрному секторі

Спадкування за 
секретним заповітом

Згідно зі статтею 1217 Цивільного кодексу України (далі – 
ЦКУ) спадкування майна фізичної особи, яка померла, може 
здійснюватися за законом чи за заповітом. Відмінність спадку-
вання за заповітом від спадкування за законом полягає в тому, 
що призначення спадкоємців і порядку розподілу майна між ними 
залежить від волі самого заповідача.

Згідно зі статтею 1233 ЦКУ заповітом є особисте розпорядження 
фізичної особи на випадок своєї смерті. З прийняттям 16.01.2003 но-
вого Цивільного кодексу України (набрав чинності 01.01.2004) законо-
давець запровадив новий вид заповіту – секретний заповіт. Інститут 
секретного заповіту – принципово нова правова конструкція в сучас-
ному цивільному праві. Водночас норми цивільних кодексів багатьох 
країн Європи (Франції, Іспанії, Італії, Угорщини тощо) вже протягом 
тривалого часу надають можливість спадкодавцеві розпорядитися 
своїм майном на випадок смерті шляхом складання секретного (таєм-
ного або закритого) заповіту.

Особливість секретного заповіту полягає у процедурі його по-
свідчення та подальшого оприлюднення. Метою секретного заповіту 
є максимально захистити таємницю заповіту, а тому секретний запо-
віт дає можливість спадкодавцю виключити ймовірність того, що про 
його волю дізнаються треті особи і нотаріус, оскільки відповідно до 
частини 1 статті 1249 ЦКУ  секретним є заповіт, який посвідчується 
нотаріусом без ознайомлення з його змістом. Процедура складан-
ня доволі проста: особа, яка склала секретний заповіт, подає його 
будь-якому нотаріусові в заклеєному та підписаному конверті. Якщо 
підпис на конверті проставлений заповідачем не в присутності нота-
ріуса, заповідач повинен особисто підтвердити, що підпис на конверті 
зроблений ним. Нотаріус ставить на конверті свій посвідчувальний 
напис, скріплює печаткою і в присутності заповідача поміщає його в 
інший конверт та опечатує. На конверті зазначаються прізвище, ім’я, 
по батькові, дата народження заповідача і дата прийняття на збері-
гання цього заповіту.

При цьому нотаріус повинен роз’яснити заповідачу, що текст за-
повіту має бути викладений таким чином, щоб розпорядження запові-
дача не викликало неясностей чи суперечок після відкриття спадщини 
(пункт 3.2 розділу 3 глави ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нота-
ріусами України, затверджений наказом Міністерства юстиції України 
від 22.02.2012  № 296/5 (далі – Порядок). У цьому випадку секрет-
ним для будь-яких осіб, враховуючи нотаріуса, є зміст заповіту, однак 
не сам факт його складання, оскільки відомості про заповіти, в тому 
числі й про секретні, підлягають обов’язковій державній реєстрації у 
Спадковому реєстрі в порядку, встановленому Положенням про Спад-
ковий реєстр, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 
07.07.2011 № 1810/5.

Водночас відповідно до статті 1255 ЦКУ та статті 8 Закону України 
«Про нотаріат» нотаріус не має права до відкриття спадщини розголо-
шувати відомості щодо факту складення заповіту, його змісту, скасу-
вання або зміни заповіту.

Секретні заповіти зберігаються в окремому пакеті в залізних ша-
фах чи сейфах. Крім того, відповідно до пункту  5.2. глави 3 розділу ІІ 
Порядку не допускається підшивання секретних заповітів до їх оголо-
шення в окремі наряди.

При оформленні спадщини за секретним заповітом відкриттю 
спадкової справи передує процедура оголошення секретного заповіту 
(пункт 5.18. глави 10 розділу ІІ Порядку).

Нотаріус, у якого зберігається секретний заповіт, у разі одержання 
інформації про відкриття спадщини та подання свідоцтва про смерть 
заповідача призначає день оголошення змісту заповіту.

Про день оголошення заповіту він повідомляє членів сім’ї та роди-
чів спадкодавця, якщо їхнє місце проживання йому відоме, або робить 
про це повідомлення в друкованих засобах масової інформації.

У присутності заінтересованих осіб та двох свідків нотаріус відкри-
ває конверт, у якому зберігався заповіт, та оголошує його зміст. При-
чому без повідомлення заінтересованих осіб нотаріус не має права 
оголошувати зміст секретного заповіту.

Про оголошення заповіту складається протокол, який підписують 
нотаріус та свідки. Відповідно до пункту 4.5. глави 3 розділу ІІ Поряд-
ку в протоколі зазначаються: дата, час та місце складання протоколу 
про оголошення секретного заповіту; дата посвідчення та прийняття 
на зберігання секретного заповіту; прізвище, ім’я, по батькові осіб, 
присутніх при оголошенні, у тому числі свідків; відомості про повідом-
лення осіб, які не з’явились на оголошення секретного заповіту, або 
відомості про повідомлення в друкованих засобах масової інформації; 
стан заповіту (наприклад, наявність закреслених місць, поправок або 
інших недоліків); стан конверта, у якому знаходився заповіт, а також 
записується весь текст заповіту.

Якщо неможливо визначити справжню волю заповідача, нотарі-
усом у протоколі відтворюється витлумачений спадкоємцями текст 
заповіту та відомості про досягнення (чи недосягнення) між спадкоєм-
цями згоди щодо тлумачення тексту заповіту.

У тексті протоколу відображається попередження нотаріусом 
свідків про відповідальність за шкоду, заподіяну ними внаслідок роз-
голошення відомостей, що стали їм відомі у зв’язку з оголошенням 
секретного заповіту.

У протоколі можуть бути зазначені й інші істотні обставини оголо-
шення заповіту.

Секретний заповіт після його оголошення залишається в матеріа-
лах нотаріальної справи.

Після видачі свідоцтва про право на спадщину за заповітом пода-
ний спадкоємцями оригінал або дублікат заповіту (протокол про оголо-
шення секретного заповіту) залишається у спадковій справі.

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

Наталя Труба

Право на підприємницьку діяльність, не 
заборонену законом, займає одне з найваж-
ливіших місць серед основних прав і свобод 
людини і громадянина та визначається стат-
тею 42 Конституції України.

На сьогодні суспільство потребує ви-
роблення нових, європейських підходів  до 
надання адміністративних послуг у сфері ре-
єстрації бізнесу, тому Уряд постійно працює 
над спрощенням реєстраційних процедур.

У зв’язку зі стрімким розвитком інфор-
маційних технологій та з метою реалізації 
норм Закону України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення умов ведення бізнесу (дерегуля-
ція)» наказом Міністерства юстиції України 
від 31.03.2015 № 466/5 було затверджено 
новий Порядок надання відомостей з Єди-
ного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців.  

Відтепер на офіційному веб-сайті Мініс-
терства юстиції України (www.new.minjust.
gov.ua) можна отримати інформацію у ви-
гляді виписки щодо юридичної особи, ви-
тягу та довідки щодо юридичної особи або 
фізичної особи-підприємця без черг та без 
хабарів.

Для отримання такого документа не 
потрібно жодних електронних цифрових 
підписів чи інших ідентифікаторів. Достат-
ньо лише внести кошти за послугу з вико-
ристанням платіжних систем через мережу 
Інтернет безпосередньо при її замовленні. 

Підготовка електронної виписки, витягу чи 
довідки відбувається автоматично в режимі 
он-лайн. 

Вартість отримання витягу та довідки 
становитиме 45 грн. 68 коп., виписки – 18 
грн. 27 коп. та ще 3 гривні у вигляді комісії 
сплачується Ощадбанку. Це складає 75% 
від вартості паперового аналога.

Після сплати коштів кожному докумен-
ту присвоюється унікальний ідентифікацій-
ний код. Документ після його формування 
можна відразу роздрукувати. Представник 
банківської чи державної установи, до якої 
подається такий документ, зможе легко пе-
ревірити його достовірність, увівши в систе-
мі унікальний номер документа.

Якщо потрібно подавати документ до 
декількох установ, платити за кожну нову 
копію не потрібно. Один раз сплативши за 
формування електронного документа, за-
питувач або будь-хто може безкоштовного 
завантажити сформований витяг, виписку 
чи довідку у режимі он-лайн через Інтернет.

Ці сформовані документи протягом 
року зберігатимуться в архіві. Після спливу 
річного строку в Єдиному державному реє-
стрі юридичних осіб та фізичних осіб-підпри-
ємців будуть зберігатись відомості про факт 
формування виписки, витягу чи довідки.

Створити запит на отримання докумен-
та можливо за максимально розширеною 
кількістю критеріїв пошуку. Шукати можна 
за назвою юридичної особи, ідентифікацій-

ним кодом, за її засновниками, або за керів-
никами чи підписантами. 

Електронні виписки, витяги та довідки 
мають таку саму юридичну силу як і паперові. 

Інформацію з Єдиного державного ре-
єстру юридичних осіб та фізичних осіб-під-
приємців в он-лайн режимі можна отримати 
цілодобово, також забезпечується технічна 
підтримка за телефоном 0-800-50-70-70.

Крім того, Порядком надання відомос-
тей з Єдиного державного реєстру юридич-
них осіб та фізичних осіб-підприємців перед-
бачено безоплатний доступ до актуальних 
на момент запиту відомостей Єдиного дер-
жавного реєстру, що забезпечується через 
офіційний веб-сайт Мін’юсту шляхом їх по-
шуку, перегляду та роздрукування. Тобто, 
інформацію про будь-яку компанію можна у 
вільному доступі переглянути, зайшовши на 
сайт Міністерства юстиції. 

Хто звик до безпосереднього спілкуван-
ня з державним реєстратором законодавцем 
залишено можливість надання відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб 
та фізичних осіб-підприємців цією посадовою 
особою. Державний реєстратор може нада-
вати відомості, що містяться в Єдиному дер-
жавному реєстрі у вигляді витягу, довідки та 
виписки у паперовій формі, а також у елек-
тронній формі через Реєстраційний портал. 

Начальник Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області 

Юрій Власенко 

«Реформування системи правосуддя є ключовим і пріоритетним 
напрямом реформ, які проводяться в Україні. Лише завдяки ефектив-
ному та справедливому правосуддю ми можемо забезпечити ефек-
тивний захист базових прав людини і залучити інвесторів для розвит-
ку економіки», - зазначила перший заступник Міністра юстиції.

Вона також повідомила, що в Україні створена Національна 
рада реформ, яка визначила 18 основних напрямів системних змін 
у державі. Іншою важливою платформою запровадження змін у сис-
темі судочинства, за її словами, є Рада з питань судової реформи, 
яка вже напрацювала проект стратегії судової реформи.

«Важливим елементом імплементації даної стратегії є створен-
ня плану дій, який визначить, хто відповідатиме за конкретні напря-
ми реалізації даної стратегії», - наголосила Наталія Севостьянова.

Наталія Севостьянова повідомила, що Україна має позитивний 
досвід підготовки якісних законів та інших нормативно-правових ак-
тів. Однак значно важливішим завданням є імплементація цих норм 
і їх реалізація в реальному житті.

Для забезпечення якнайшвидшої імплементації реформи, за її 

словами, слід організувати 
проведення тренінгів. Судді, 
прокурори та інші службов-
ці, які приймають рішення і є 
безпосередніми учасниками 
відправлення правосуддя, 
мають чітко розуміти стан-
дарти, визначені Радою Єв-
ропи, і навчитися використо-
вувати їх у своїй діяльності.

«Також для нас дуже 
важливо отримати від Ради 
Європи інформацію про 
досвід інших європейських 
країн, які удосконалювали 
систему правосуддя і підвищували її ефективність не через збіль-
шення кількості суддів, а за рахунок оптимізації процесу», - резюму-
вала Наталія Севостьянова.

Реформування судової системи та забезпечення ефективного і справедливого правосуддя 
є основою захисту прав людини і залучення інвестицій в економіку країни. Про це 22 квітня 2015 
року  в ході зустрічі із заступником спеціального представника Генерального секретаря Ради Єв-
ропи Маркусом Йегером повідомила перший заступник Міністра юстиції Наталія Севостьянова.

На порядку денному зустрічі - питання актуальних змін у 
законодавстві із запровадження нових стандартів надання ре-
єстраційних послуг, зокрема, державної реєстрації прав орен-
ди земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

Дроздик О.В. наголосив на актуальності реформ Міністер-
ства юстиції України із децентралізації і подальших кроках по 
спрощенню надання адміністративних послуг у сфері бізнесу. 
Зокрема, зміна процедури реєстрації прав на земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення надає можливість нота-
ріусам здійснювати державну реєстрацію речових прав, похід-
них від права власності на земельні ділянки сільськогосподар-
ського призначення, незалежно від нотаріального посвідчення 
договору, на підставі якого виникає таке право.

Власенко Ю.Д. акцентував увагу на тому, що Чернігівщи-
на – це аграрний край, і питання реєстрації прав оренди зе-
мельних ділянок сільгосппризначення є гострою проблемою. 
Тому, реформи бізнесу, започатковані Міністерством юстиції 
України, мають на меті ліквідацію черг, побутової корупції та 
багатьох інших проблем, які існують у процесі реєстрації права 
на нерухомість.

Надалі зустріч перейшла у формат діалогу між владою і 
сільгосптоваровиробниками, під час якої останні мали змогу 
висловити проблемні питання та запропонувати бачення по-
дальшого розвитку аграрного бізнесу.

«Такі зустрічі, - як сказав Кодола О.М, - є потрібними і 
дозволяють почути думку громадськості під час законотворчої 
діяльності народних депутатів України».

17 квітня 2015 року відбулась зустріч за «круглим столом» народних 
депутатів України Дроздика О.В., Кодоли О.М., начальника Головного те-
риторіального управління юстиції у Чернігівській області Власенка Ю.Д. 
з представниками аграрного бізнесу, нотаріусами, керівництвом та спе-
ціалістами Департаменту агропромислового розвитку Чернігівської обл-
держадміністрації, Головного управління Держземагентства в області.

Нова система отримання інформації 
з Єдиного державного реєстру
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Оголошення

25 березня 2015 року Кабінет 
Міністрів України прийняв постано-
ву «Про внесення змін до Порядку 
проведення перевірки достовірно-
сті відомостей щодо застосування 
заборон, передбачених частинами 
третьою і четвертою статті 1 Зако-
ну України «Про очищення влади» 
(далі – Закон), яка 8 квітня 2015 
року набула чинності (08.04.2015 
опублікована в газеті «Урядовий 
кур’єр»).

Цією постановою оптимізовано 
та вдосконалено механізм прове-
дення перевірок з урахуванням 
пропозицій державних органів та 
практики реалізації Закону «Про 
очищення влади».

Зупинимось на основних змі-
нах. 

Пунктами 8 і 9 передбачено, 
що особа, яка підлягає перевірці, 
зобов’язана у десятиденний строк 
з дня початку проведення пере-
вірки в органі подати до відпові-
дального структурного підрозділу: 
1) у разі незастосування заборон, 
передбачених частиною третьою 
або четвертою статті 1 Закону: 
власноручно написану заяву про 
проведення перевірки, передбаче-
ної Законом, про те, що до неї не 
застосовуються заборони, перед-
бачені частиною третьою або чет-
вертою статті 1 Закону, про згоду 
на проходження перевірки та опри-
люднення відомостей щодо неї за 
формою згідно з додатком 1; копії, 
засвідчені підписом керівника кад-
рової служби і скріплені печаткою, 
сторінок паспорта громадянина 
України з даними про прізвище, 
ім’я та по батькові, видачу паспор-
та та місце реєстрації; докумен-
та, що підтверджує реєстрацію у 
Державному реєстрі фізичних осіб 
— платників податків (сторінки 
паспорта громадянина України — 
для особи, яка через свої релігій-
ні переконання відмовляється від 
прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника подат-
ків та повідомила про це відповід-
ному контролюючому органу і має 
відповідну відмітку у паспорті гро-
мадянина України); декларації про 
майно, доходи, витрати і зобов’я-
зання фінансового характеру за 
минулий рік, складеної за формою, 
що встановлена Законом України 
“Про засади запобігання і проти-
дії корупції” (далі — декларація); 
2) у разі застосування заборон, 
передбачених частиною третьою 
або четвертою статті 1 Закону, 
— власноручно написану заяву 
про те, що до такої особи засто-
совується заборона, передбачена 
частиною третьою або четвертою 
статті 1 Закону, та про згоду на оп-
рилюднення відомостей щодо неї 
за формою згідно з додатком 2.

Вимога стосовно надання в за-
явах згоди на оприлюднення відо-

мостей щодо особи, яка підлягає 
перевірці, не поширюється на осіб, 
які займають посади, перебування 
на яких становить державну таєм-
ницю.

В абзаці першому пункту 14 
за значено, що відповідальний 
струк турний підрозділ протягом 
десяти днів з дня надходження за-
яви особи, яка підлягає перевірці, 
на підставі відомостей, наявних в 
особовій справі такої особи, або 
на підставі наданих особою доку-
ментів, а також інформації з Реє-
стру про внесення відомостей про 
особу до Реєстру або відсутність 
у Реєстрі таких відомостей, пере-
віряє достовірність відомостей, 
зазначених у заяві, щодо незасто-
сування до неї заборон, передба-
чених частиною третьою статті 1 
Закону.

Порядок було доповнено пунк-
том 141, який передбачає, що від-
повідальний структурний підрозділ 
у разі: відсутності відомостей про 
особу, яка підлягає перевірці, у 
Реєстрі роздруковує відповідну ін-
формацію та додає її до особової 
справи; наявності відомостей про 
особу, яка підлягає перевірці, у 
Реєстрі надсилає до Мін’юсту або 
головних територіальних управ-
лінь юстиції Мін’юсту в Автономній 
Республіці Крим, областях, мм. 
Києві та Севастополі за місцем 
проживання такої особи запит про 
проведення перевірки за формою 
згідно з додатком 3 для отримання 
витягу з Реєстру. Це означає, що 
тепер відповідальний структурний 
підрозділ самостійно роздруковує 
у Реєстрі інформацію в разі, якщо 
відсутні відомості про особу. Для 
цього необхідно зайти на сайт Мі-
ністерства юстиції України в розділ 
«Очищення влади» і підрозділ «Ре-
єстр» та набрати дані особи (прі-
звище, ім’я та по-батькові) в пошу-
ку. До Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській 
області відповідний запит подаєть-
ся лише в разі наявності відомос-
тей про особу у Реєстрі, які містять 
інформацію про застосування до 
особи заборон, передбачених За-
коном України «Про очищення 
влади».

Відповідно до пункту 15 Поряд-
ку у разі виявлення відповідальним 
структурним підрозділом відомос-
тей щодо застосування до особи, 
яка підлягає перевірці, заборони, 
передбаченої пунктом 14 цього 
Порядку, керівник органу не пізніш 
як на третій день з дня виявлення 
таких відомостей приймає рішення 
про звільнення особи і в той самий 
день надсилає до Мін’юсту пові-
домлення про звільнення особи за 
формою згідно з додатком 6, відо-
мості з якого не пізніш як на третій 
день з дня надходження до Мін’юс-
ту вносяться до Реєстру.

Порядок доповнено пунктом 
171, яким передбачено, що за-
пити про проведення перевірки 
щодо особи, яка підлягає пере-
вірці, надсилаються у разі, коли: у 
матеріалах особової справи такої 
особи зазначена інформація, що 
свідчить про те, що особа займала 
відповідно посади в органах вну-
трішніх справ, інших правоохорон-
них органах, органах прокуратури 
в період, що підлягає перевірці, 
а також трудова книжка (послуж-
ний список) такої особи втрачена 
(втрачений)/відновлена (відновле-
ний) та/або з матеріалів особової 
справи вбачається, що особа мог-
ла займати відповідні посади в пе-
ріод, що підлягає перевірці, — до 
МВС та Генеральної прокуратури 
України; у матеріалах особової 
справи такої особи зазначена ін-
формація, що свідчить про те, 
що особа займала посаду судді 
в період, що підлягає перевірці, 
а також трудова книжка (послуж-
ний список) такої особи втрачена 
(втрачений)/відновлена (відновле-
ний) та/або з матеріалів особової 
справи вбачається, що особа мог-
ла займати дану посаду в період, 
що підлягає перевірці, — до ДСА.

Запити про проведення пере-
вірки надсилаються до: апарату 
ДФС — щодо осіб, які займають 
посади, перелік яких визначений 
Мінфіном, а територіальних орга-
нів ДФС (державних податкових ін-
спекцій) — щодо інших осіб за міс-
цем їх проживання, за яким вони 
беруться на облік як платники по-
датків; ДСА — щодо суддів вищих 
спеціалізованих судів та Верховно-
го Суду України, а територіальних 
управлінь ДСА за місцем прожи-
вання судді — щодо суддів місце-
вих та апеляційних судів.

Згідно пункту 21 керівник орга-
ну в день надіслання запитів орга-
нам перевірки надсилає в паперо-
вій формі Мін’юсту повідомлення 
про початок проходження перевір-
ки особою за формою згідно з до-
датком 4, яке не пізніш як на п’ятий 
день з дня надходження до Мін’юс-
ту розміщується на період прове-
дення перевірки на його офіцій-
ному веб-сайті із зазначенням дня 
початку проходження перевірки. 

Відповідно до пункту 23 По-
рядку орган, до повноважень яко-
го належить звільнення з посади 
особи, стосовно якої проводиться 
перевірка, протягом трьох днів піс-
ля надходження заяви щодо неза-
стосування до неї заборон, перед-
бачених частинами третьою і чет-
вертою статті 1 Закону, розміщує 
на власному офіційному веб-сайті 
інформацію про початок проход-
ження перевірки особою та копії 
її заяви і декларації (крім відомо-
стей, що віднесені законом до ін-
формації з обмеженим доступом).

Орган, в якому проводиться 
перевірка, розміщує на власному 
офіційному веб-сайті інформацію 
про перевірку всіх осіб, у тому 
числі перевірку керівників та їх за-
ступників, яка проводиться іншим 
органом, до повноважень якого 
належить звільнення з посади осо-
би, стосовно якої проводиться пе-
ревірка.

Зазначене у пункті 21 цього 
Порядку повідомлення та інфор-
мація про результати проведення 
перевірки розміщуються на офі-
ційних веб-сайтах даних органів на 
період перебування особи, стосов-
но якої проведено перевірку, на 
посаді (посадах) у такому органі.

Органи перевірки, згідно змі-
неному пункту 29 Порядку, над-
силають відповіді (висновки) на 
запити керівників органів, в яких 
проводиться перевірка. У разі 
встановлення щодо особи, сто-
совно якої проводилася перевірка, 
критерію, на підставі якого до неї 
повинна застосовуватися забо-
рона, передбачена частиною тре-
тьою або четвертою статті 1 За-
кону, органи перевірки одночасно 
з надісланням відповідей (виснов-
ків) на запити керівників органів, в 
яких проводиться перевірка, над-
силають до Мін’юсту копії таких 
відповідей (висновків).

Пункт 37 передбачає, що ке-
рівник органу не пізніш як на тре-
тій робочий день з дня складення 
довідки про результати перевірки 
за формою згідно з додатком 5 у 
разі встановлення недостовірності 
відомостей щодо особи, зазначе-
них у пунктах 1 та/або 2 частини 
п’ятої статті 5 Закону, приймає 
рішення про звільнення такої осо-
би та у той самий день надсилає в 
паперовій формі до Мін’юсту пові-
домлення про звільнення особи за 
формою згідно з додатком 6 разом 
із засвідченою копією рішення про 
звільнення особи, інформація з 
яких не пізніш як на третій день з 
дня надходження до Мін’юсту вно-
ситься до Реєстру.

Згідно зміненого пункту 44 По-
рядку керівник органу надсилає до 
Мін’юсту в день виявлення факту 
належності особи до переліку осіб, 
щодо яких застосовуються заборо-
ни, повідомлення про звільнення 
особи за формою згідно з додат-
ком 6 у паперовій формі, інформа-
ція з якого протягом трьох днів з 
дня його надходження до Мін’юсту 
вноситься до Реєстру.

Оскільки з пункту 49 Поряд-
ку було виключено абзац другий 
вбачається, що у разі призначення 
особи на іншу посаду в межах апа-
рату органу державної влади чи в 
межах органу місцевого самовря-
дування перевірка щодо неї також  
повинна проводитись.

Звертаємо також увагу, що до-
датки 1—5 до Порядку викладено 
в нових редакціях.

Головний спеціаліст відділу кадрової 
роботи та державної служби 

Головного територіального 
управління юстиції 

у Чернігівській області 
Олена Михайленко

До відділу державної виконавчої служби Бобровицького районного управ-
ління юстиції (м. Бобровиця, вул. Незалежності, 49) викликається Величко 
Сергій Борисович, (місце реєстрації: вул. Червонопартизанська, б. 57, м. Бобро-
виця, Чернігівської обл.) з питань виконання рішення суду.

Начальник відділу Романченко Ю.В., контактний телефон (04632) 2-11-14. 
Режим роботи: пн. – чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Бобровицького районного управ-
ління юстиції (м. Бобровиця, вул. Незалежності, 49) викликається Величко 
Ірина Петрівна, (місце реєстрації: вул. М.Ярошевської, 65, м. Бобровиця, Черні-
гівської обл.) з питань виконання рішень.

Начальник відділу Романченко Ю.В., контактний телефон (04632) 2-11-14. 
Режим роботи: пн. – чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Бобровицького районного управ-
ління юстиції (м. Бобровиця, вул. Незалежності, 49) викликається Гаврін Олега 
Ігоровича, (місце реєстрації: вул. І.Франка, 57, м. Бобровиця, Чернігівської обл.) 
з питань виконання рішення суду.

Начальник відділу Романченко Ю.В., контактний телефон (04632) 2-11-14. 
Режим роботи: пн. – чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Бобровицького районного управ-
ління юстиції (м. Бобровиця, вул. Незалежності, 49) викликається Бєлишева 
Ірина Сергіївна, (місце реєстрації: вул. Незалежності, 117, м. Бобровиця, Черні-
гівської обл.) з питань виконання рішення суду.

Начальник відділу Романченко Ю.В., контактний телефон (04632) 2-11-14. 
Режим роботи: пн. – чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Бобровицького районного управ-
ління юстиції (м. Бобровиця, вул. Незалежності, 49) викликається Бігун Сергій 
Васильович, (місце реєстрації: вул. Франка, 108, м. Бобровиця, Чернігівської 
обл.) з питань виконання рішення суду.

Начальник відділу Романченко Ю.В., контактний телефон (04632) 2-11-14. 
Режим роботи: пн. – чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Бобровицького районного управ-
ління юстиції (м. Бобровиця, вул. Незалежності, 49) викликається Васильєва 
Олена Анатоліївна, (місце реєстрації: вул. Комунарська, 54, м. Бобровиця, Чер-
нігівської обл.) з питань виконання рішення суду.

Начальник відділу Романченко Ю.В., контактний телефон (04632) 2-11-14. 
Режим роботи: пн. – чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Бобровицького районного управ-
ління юстиції (м. Бобровиця, вул. Незалежності, 49) викликається Романенко 
Світлана Миколаївна, (місце реєстрації: вул. Червоний Маяк, 7, м. Бобровиця, 
Чернігівської обл.) з питань виконання рішення суду.

Начальник відділу Романченко Ю.В., контактний телефон (04632) 2-11-14. 
Режим роботи: пн. – чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Бобровицького районного управ-
ління юстиції (м. Бобровиця, вул. Незалежності, 49) викликається Солоха Олек-
сандр Олексійович, (місце реєстрації: вул. Дзержинського, 130, м. Бобровиця, 
Чернігівської обл.) з питань виконання рішення суду.

Начальник відділу Романченко Ю.В., контактний телефон (04632) 2-11-14. 
Режим роботи: пн. – чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Бобровицького районного управ-
ління юстиції (м. Бобровиця, вул. Незалежності, 49) викликається Муратов 
В’ячеслав Юрійович, (місце реєстрації: вул. Червонофлотська, 4, м. Бобровиця, 
Чернігівської обл.) з питань виконання рішення суду.

Начальник відділу Романченко Ю.В., контактний телефон (04632) 2-11-14. 
Режим роботи: пн. – чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Бобровицького районного управ-
ління юстиції (м. Бобровиця, вул. Незалежності, 49) викликається Меланченко 
Людмила Анатоліївна, (місце реєстрації: вул. 50 р. Жовтня, 24, м. Бобровиця, 
Чернігівської обл.) з питань виконання рішення суду.

Начальник відділу Романченко Ю.В., контактний телефон (04632) 2-11-14. 
Режим роботи: пн. – чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Бобровицького районного управ-
ління юстиції (м. Бобровиця, вул. Незалежності, 49) викликається Хмарська На-
талія Андріївна, (місце реєстрації: вул. Г.Сталінграда, 4/4/43, м. Київ) з питань 
виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Труш О.Г., контактний телефон (04632) 
2-11-14. Режим роботи: пн. – чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Бобровицького районного управ-
ління юстиції (м. Бобровиця, вул. Незалежності, 49) викликається Хмарська 
Олена Андріївна, (місце реєстрації: вул. Г.Сталінграда, 4/4/43, м. Київ) з питань 
виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Труш О.Г., контактний телефон (04632) 
2-11-14. Режим роботи: пн. – чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30

До відділу державної виконавчої служби Бобровицького районного управ-
ління юстиції (м. Бобровиця, вул. Незалежності, 49) викликається Хмарський 
Андріїй Миколайович, (місце реєстрації: вул. Г.Сталінграда, 8/3/69, м. Київ) з 
питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Труш О.Г., контактний телефон (04632) 
2-11-14. Режим роботи: пн. – чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30

До відділу державної виконавчої служби Бобровицького районного управ-
ління юстиції (м. Бобровиця, вул. Незалежності, 49) викликається Никон Надія 
Петрівна, (місце реєстрації: вул. Дзержинського, 130, м. Бобровиця, Чернігів-
ської обл.) з питань виконання рішення суду.

Начальник відділу Романченко Ю.В., контактний телефон (04632) 2-11-14. 
Режим роботи: пн. – чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Бобровицького районного управ-
ління юстиції (м. Бобровиця, вул. Незалежності, 49) викликається Макаренко 
Віктор Петрович, (місце реєстрації: вул. Червоний Маяк, 107, м. Бобровиця, 
Чернігівської обл.) з питань виконання рішення суду.

Начальник відділу Романченко Ю.В., контактний телефон (04632) 2-11-14. 
Режим роботи: пн. – чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Бобровицького районного управ-
ління юстиції (м. Бобровиця, вул. Незалежності, 49) викликається Тюпа Олек-
сандр Петрович, (місце реєстрації: вул. Українська, 6, м. Бобровиця, Чернігів-
ської обл.) з питань виконання рішення суду.

Начальник відділу Романченко Ю.В., контактний телефон (04632) 2-11-14. 
Режим роботи: пн. – чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Бобровицького районного управ-
ління юстиції (м. Бобровиця, вул. Незалежності, 49) викликається Кривенко 
Анатолій Миколайович, (місце реєстрації: вул. Комунальна, 11, с. Кобижча, 
Бобровицький район, Чернігівської обл.) з питань виконання рішення суду.

Заступник начальника відділу Нещерет М.Л., контактний телефон (04632) 
2-11-14. Режим роботи: пн. – чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Бобровицького районного управ-
ління юстиції (м. Бобровиця, вул. Незалежності, 49) викликається Горілий Ми-
хайло Миколайович, (місце реєстрації: вул. Л.Українки, 16, с. Сухиня, Бобро-
вицький район, Чернігівської обл.) з питань виконання рішення суду.

Заступник начальника відділу Нещерет М.Л., контактний телефон (04632) 
2-11-14. Режим роботи: пн. – чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Бобровицького районного управ-
ління юстиції (м. Бобровиця, вул. Незалежності, 49) викликається Середа Ві-
ктор Миколайович, (місце реєстрації: вул. Тітова, 1, с. Кобижча, Бобровицький 
район, Чернігівської обл.) з питань виконання рішення суду.

Заступник начальника відділу Нещерет М.Л., контактний телефон (04632) 
2-11-14. Режим роботи: пн. – чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Бобровицького районного управ-
ління юстиції (м. Бобровиця, вул. Незалежності, 49) викликається Малахов 
Микола Петрович, (місце реєстрації: вул. Лермонтова, 66, с. Макарівка, Бобро-
вицький район, Чернігівської обл.) з питань виконання рішення суду.

Заступник начальника відділу Нещерет М.Л., контактний телефон (04632) 
2-11-14. Режим роботи: пн. – чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

Витрати виконавчого 
провадження

 Що таке витрати виконавчого 
провадження?

Витратами виконавчого провадження 
є будь-які витрати органів державної вико-
навчої служби, пов’язані з організацією та 
проведенням виконавчих дій щодо забез-
печення примусового виконання рішень.

Що є підставою для винесення 
державним виконавцем постанови 
про стягнення боржника витрат?

Єдиною підставою для винесення та-
кої постанови є наявність відкритого ви-
конавчого провадження, рішення по якому 
не виконано боржником самостійно. Тобто 
постанова про стягнення витрат буде ви-
несена у будь-якому разі, якщо рішення 
не виконано в строк для самостійного ви-
конання. 

Від чого залежить сума витрат, 
які має сплатити боржник?

Сума витрат виконавчого проваджен-
ня залежить від того, які витрати понесені 
органом державної виконавчої служби при 
примусовому виконанні рішення. Мінімаль-
ними є витрати, пов’язані з  виготовленням 
та пересиланням документів виконавчого 
провадження, веденням Єдиного держав-
ного реєстру виконавчих проваджень. Їх 
сума складає не менше 48,32 грн.

Що ще входить до витрат 
виконавчого провадження?

До витрат, пов’язаних з організацією 
та проведенням виконавчих дій, також 
входять кошти, за рахунок яких здійснено 
оплату: перевезення, зберігання і реалі-
зації майна боржника; послуг експертів, 
суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів 
господарювання та інших осіб, залуче-
них у встановленому законом порядку до 
провадження виконавчих дій; поштового 
переказу стягувачу стягнених аліментних 
сум; проведення розшуку боржника, його 
майна або розшуку дитини; розміщення 
оголошення в засобах масової інформації 
тощо. Тому чим більше заходів примусово-
го виконання застосовується до боржника, 
тим більшими, відповідно, є витрати вико-
навчого провадження.  

Чи можна якимось чином 
уникнути сплати витрат? 

Так, єдиний спосіб – це добровіль-
не виконання рішення суду. В усіх інших 
випадках оплата є обов’язковою. Закон 
України «Про виконавче провадження» не 
передбачає випадків звільнення боржни-
ка від сплати витрат виконавчого прова-
дження. 

Провідний спеціаліст відділу організації
та контролю за виконанням рішень 

управління державної виконавчої служби
Головного територіального управління

юстиції у Чернігівській області                                     
Назарій  Назаренко

Кабмін вдосконалив механізм проведення 
перевірок, передбачених Законом України 

«Про очищення влади»
Відповідно до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування забо-

рон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 (далі - Порядок) та Поло-
ження про Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про 
очищення влади», затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 16.10.2014 № 1704/5, в Го-
ловному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області впроваджено роботу з Єдиним 
державним реєстром осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади» 
(далі - Реєстр).



  3Юстиція Чернігівщини№4 (8) 27 квітня 2015 року

Оголошення

За чинним законодавством шлюб може 
бути розірваний в суді або в органах держав-
ної реєстрації актів цивільного стану. Мож-
ливість припинення шлюбу на підставі во-
левиявлення одного або обох з подружжя є 
проявом принципу свободи шлюбу і рівності 
подружжя. Як і під час вступу до шлюбу діє 
ще один принцип права – «добра воля», це 
означає, що ніхто не може бути примушений 
до збереження подружніх відносин, якщо їх 
основа втрачена. 

Сімейний кодекс України надає право 
подружжю розірвати шлюб в органах дер-
жавної реєстрації актів цивільного стану за 
наявності двох умов – взаємної згоди та від-
сутності дітей. 

На відміну від норм Кодексу про шлюб 
та сім’ю Української РСР, що діяв до 2004 
року, розірвати шлюб можна було також за 
відсутності майнового спору між подружжям. 
Наприклад, перед зверненням до органів за-
пису актів громадянського стану чоловік та 
жінка мали вирішити питання щодо поділу 
спільно нажитого за час шлюбу майна або 
узгодити розмір аліментів на користь того з 
подружжя, хто є непрацездатним. Якщо ж 
такої згоди не було досягнуто, питання роз-
лучення сімейної пари розглядав суд. Нині 
чинний Сімейний кодекс України не розгля-
дає майновий спір між подружжям як пере-
пону для розлучення в органах державної 
реєстрації актів цивільного стану. 

Взаємна згода подружжя має бути ви-
кладена письмово у спільній заяві. Якщо ж 
один із подружжя через поважну причину не 
може особисто подати заяву про розірвання 
шлюбу до органу державної реєстрації актів 

цивільного стану, таку заяву, нотаріально 
засвідчену або прирівняну до неї, від його 
імені може подати другий з подружжя. У від-
повідності до Закону України «Про нотаріат» 
справжність підпису на заяві того з подруж-
жя, хто не може особисто з’явитись до органу 
державної реєстрації актів цивільного стану, 
можна посвідчити у державній нотаріальній 
конторі, приватного нотаріуса, консульській 
установі України, а в населених пунктах, де 
відсутні нотаріуси – у сільській або селищній 
раді. Якщо особа перебуває в установі вико-
нання покарань, існує можливість засвідчити 
її підпис начальником цієї установи. 

Важливою умовою під час розірвання 
шлюбу за взаємною згодою є відсутність 
дітей. Цікаво, що під час подання заяви по-
садова особа не має жодного права з’ясову-
вати це питання у подружньої пари. Не з’ясо-
вуються також причин розлучення і не вжи-
ваються заходи до примирення подружжя. 
Законодавець виступає охоронцем таємниці 
особистого життя чоловіка і жінки та надає 
їм право самостійно заповнювати заяву без 
будь-яких підтверджень. 

Подружжя може взагалі не мати спільних 
дітей, або діти вже досягли 18- річного віку. 
В контексті цього розлучення не припиняють 
статусу дитини особи, які зареєстрували 
шлюб до досягнення 18 років, або іншим чи-
ном набули повної цивільної дієздатності (за-
писані батьком або матір’ю дитини, досягли 
16 років і працюють за трудовим договором 
або займаються підприємницькою діяльніс-
тю).

Від дня подання заяви про розірвання 
шлюбу подружжю надається 1 місяць для 

того, щоб перевірити свої почуття і запобіг-
ти ймовірному руйнуванню сім’ї під впливом 
хвилинної сварки. При цьому подружжя не 
позбавлене права відкликати вже подану 
заяву. 

Державна реєстрація розірвання шлюбу 
проводиться після спливу місячного строку 
за місцем проживання подружжя або одно-
го з них. Законодавець також надає право 
одному з подружжя за наявності поважних 
причин (тяжка хвороба, служба в армії, дов-
готривале відрядження тощо) не з’являтися в 
орган державної реєстрації актів цивільного 
стану. Однак при цьому від його імені в орган 
державної реєстрації актів цивільного ста-
ну має бути подана заява, яка підтверджує 
його згоду на розірвання шлюбу та містить 
прохання про розірвання шлюбу при його від-
сутності.

Подружжя також має право перенести 
державну реєстрацію розірвання шлюбу на 

інший день. При цьому термін перенесення 
не може перевищувати 1 року з дня подання 
заяви. Якщо ж причина неявки є неповаж-
ною, а бажання подружжя розірвати шлюб 
не змінилося, то вони можуть знову пода-
ти заяву про розлучення. Орган державної 
реєстрації актів цивільного стану повторно 
призначає місячний термін для державної 
реєстрації розірвання шлюбу. 

За реєстрацію розлучення сплачується 
державне мито у розмірі 8,50 грн. (0,5 нео-
податковуваних мінімуми доходів громадян). 
Після сплати коштів одним з подружжя (за 
домовленістю між ними) кожному з них вида-
ється свідоцтво про розірвання шлюбу, при 
цьому відповідна відмітка проставляється в 
паспортах лише громадян України.

Начальник Головного територіального
управління юстиції у Чернігівській області 

Юрій Власенко

До відділу державної виконавчої служби Бобровицького районного управлін-
ня юстиції (м. Бобровиця, вул. Незалежності, 49) викликається Луценко Сергій 
Миколайович, (місце реєстрації: вул. Червоноармійська, 8, м. Бобровиця, Черні-
гівської обл.) з питань виконання рішення суду.

Начальник відділу Романченко Ю.В., контактний телефон (04632) 2-11-14. 
Режим роботи: пн. – чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Бобровицького районного управлін-
ня юстиції (м. Бобровиця, вул. Незалежності, 49) викликається Корзун Олена 
Іванівна, (місце реєстрації: вул. 30 р. Перемоги, 206-а/1, м. Бобровиця, Чернігів-
ської обл.) з питань виконання рішення суду.

Начальник відділу Романченко Ю.В., контактний телефон (04632) 2-11-14. 
Режим роботи: пн. – чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Козелецького районного управлін-
ня юстиції (смт.Козелець, вул. Комсомольська, 30А) викликається Орищенко 
Олександр Володимирович, (місце реєстрації: м. Остер, Козелецького району, 
Чернігівської обл.) з питань виконання рішення суду.

Начальник відділу Кіхтенко Є.В.., контактний телефон (04646) 4-16-71. Ре-
жим роботи: пн. – чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Козелецького районного управління 
юстиції (смт.Козелець, вул. Комсомольська, 30А) викликається Спичак Сергій 
Володимирович, (місце реєстрації: м. Остер, Козелецького району, Чернігівської 
обл.) з питань виконання рішення суду.

Начальник відділу Кіхтенко Є.В.., контактний телефон (04646) 4-16-71. Ре-
жим роботи: пн. – чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30

До відділу державної виконавчої служби Козелецького районного управлін-
ня юстиції (смт.Козелець, вул. Комсомольська, 30А) викликається Пономарьов 
Олексій Олександрович, (місце реєстрації: м. Остер, Козелецького району, Чер-
нігівської обл.) з питань виконання рішення суду.

Начальник відділу Кіхтенко Є.В.., контактний телефон (04646) 4-16-71. Ре-
жим роботи: пн. – чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30

До відділу державної виконавчої служби Козелецького районного управління 
юстиції (смт.Козелець, вул. Комсомольська, 30А) викликається Ширивера Лі-
дія Григорівна, (місце реєстрації: м. Остер, Козелецького району, Чернігівської 
обл.) з питань виконання рішення суду.

Начальник відділу Кіхтенко Є.В.., контактний телефон (04646) 4-16-71. Ре-
жим роботи: пн. – чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30

 
До відділу державної виконавчої служби Козелецького районного управління 

юстиції (смт.Козелець, вул. Комсомольська, 30А) викликається Панчик Олек-
сандр Васильович, (місце реєстрації: м. Остер, Козелецького району, Чернігів-
ської обл.) з питань виконання рішення суду.

Начальник відділу Кіхтенко Є.В.., контактний телефон (04646) 4-16-71. Ре-
жим роботи: пн. – чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30

До відділу державної виконавчої служби Козелецького районного управління 
юстиції (смт.Козелець, вул. Комсомольська, 30А) викликається Волошин Ан-
дрій Іванович (місце реєстрації: м. Остер, Козелецького району, Чернігівської 
обл.) з питань виконання рішення суду.

Начальник відділу Кіхтенко Є.В.., контактний телефон (04646) 4-16-71. Ре-
жим роботи: пн. – чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Козелецького районного управління 
юстиції (смт.Козелець, вул. Комсомольська, 30А) викликається Васько Валерій 
Михайлович (місце реєстрації: м. Остер, Козелецького району, Чернігівської 
обл.) з питань виконання рішення суду.

Начальник відділу Кіхтенко Є.В.., контактний телефон (04646) 4-16-71. Ре-
жим роботи: пн. – чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Козелецького районного управління 
юстиції (смт.Козелець вул.Комсомольська, 30А) викликається Левандовський 
Сергій Олександрович, (місце реєстрації: с. Чемер,вул. Піонерська, 41 Козе-
лецького району, Чернігівської обл.) з питань виконання постанов ДПС ВДАІ.

Начальник відділу Кіхтенко Є.В., контактний телефон (04646) 2-12-73. Ре-
жим роботи: пн. – чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Козелецького районного управління 
юстиції (смт.Козелець вул.Комсомольська, 30А) викликається Дядечко Сергій 
Михайлович, (місце реєстрації: с.Красилівка,в.Щорса,11, Козелецького району 
Чернігівської обл.) з питань виконання постанов ДПС ВДАІ.

Начальник відділу Кіхтенко Є.В., контактний телефон (04646) 2-12-73. Ре-
жим роботи: пн. – чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Козелецького районного управління 
юстиції (смт.Козелець вул.Комсомольська, 30А) викликається Пупей Анатолій 
Іванович, (місце реєстрації: с.Красилівка,в.Лісова,15, Козелецького району Чер-
нігівської обл.) з питань виконання постанов ДПС ВДАІ.

Начальник відділу Кіхтенко Є.В., контактний телефон (04646) 2-12-73. Ре-
жим роботи: пн. – чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Козелецького районного управлін-
ня юстиції (смт.Козелець вул.Комсомольська, 30А) викликається Колоколуша 
Микола Михайлович, (місце реєстрації: с.Лихолітки,в.Гламазди,6, Козелецького 
району Чернігівської обл.) з питань виконання постанов ДПС ВДАІ.

Начальник відділу Кіхтенко Є.В., контактний телефон (04646) 2-12-73. Ре-
жим роботи: пн. – чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Козелецького районного управління 
юстиції (смт.Козелець вул.Комсомольська, 30А) викликається Буряк Артем Ми-
колайович, (місце реєстрації: с.Гламазди,в.Набережна,3, Козелецького району 
Чернігівської обл.) з питань виконання постанов ДПС ВДАІ.

Начальник відділу Кіхтенко Є.В., контактний телефон (04646) 2-12-73. Ре-
жим роботи: пн. – чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Козелецького районного управлін-
ня юстиції (смт.Козелець вул.Комсомольська, 30А) викликається Озимай Юрій 
Михайлович, (місце реєстрації: с.Чемер,в.Густова,21, Козелецького району Чер-
нігівської обл.) з питань виконання судового рішення.

Начальник відділу Кіхтенко Є.В., контактний телефон (04646) 2-12-73. Ре-
жим роботи: пн. – чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Козелецького районного управлін-
ня юстиції (смт.Козелець вул.Комсомольська, 30А) викликається Шинкаренко 
Олександр Володимирович, (місце реєстрації: с. Гламазди, вул. Гагаріна, 2, 
Козелецького району Чернігівської обл.) з питань виконання судового рішення.

Начальник відділу Кіхтенко Є.В., контактний телефон (04646) 2-12-73. Ре-
жим роботи: пн. – чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Козелецького районного управлін-
ня юстиції (смт.Козелець вул.Комсомольська, 30А) викликається Трофимченко 
Богдан Ігорович, (місце реєстрації: смт.Козелець,в.Московська,28А Козелецько-
го району, Чернігівської обл.) з питань виконання постанов ДПС ВДАІ.

Начальник відділу Кіхтенко Є.В., контактний телефон (04646) 2-12-73. Ре-
жим роботи: пн. – чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Козелецького районного управління 
юстиції (смт.Козелець вул.Комсомольська, 30А) викликається Штонда Яна Ми-
колаївна, (місце реєстрації: смт.Козелець,в.Пролетарська,12А/16, Козелецького 
району Чернігівської обл.) з питань виконання рішень Управління ПФУ.

Начальник відділу Кіхтенко Є.В., контактний телефон (04646) 2-12-73. Ре-
жим роботи: пн. – чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Козелецького районного управління 
юстиції (смт.Козелець вул.Комсомольська, 30А) викликається Баран Роман Ва-
сильович, (місце реєстрації: смт.Козелець,в.Комсомольська,69А/18, Козелецько-
го району Чернігівської обл.) з питань виконання постанов ДПС ВДАІ.

Начальник відділу Кіхтенко Є.В., контактний телефон (04646) 2-12-73. Ре-
жим роботи: пн. – чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Козелецького районного управління 
юстиції (смт.Козелець вул.Комсомольська, 30А) викликається Дворник Денис 
Віталійович, (місце реєстрації: смт.Козелець,в.Селянська,17/2, Козелецького 
району Чернігівської обл.) з питань виконання постанов ДПС ВДАІ.

Начальник відділу Кіхтенко Є.В., контактний телефон (04646) 2-12-73. Ре-
жим роботи: пн. – чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Козелецького районного управління юстиції (смт.Козелець вул.
Комсомольська, 30А) викликається Сень Денис Миколайович, (місце реєстрації: смт. Козелець, вул. Розумов-
ських,20/4, Козелецького району Чернігівської обл.) з питань виконання постанов ДПС ВДАІ.

Начальник відділу Кіхтенко Є.В., контактний телефон (04646) 2-12-73. Режим роботи: пн. – чт. з 8.30 по 
17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Козелецького районного управління юстиції (смт.Козелець вул.
Комсомольська, 30А) викликається Божок Олександр Петрович, (місце реєстрації: смт.Козелець,в.Інтернаці-
ональна,10, Козелецького району Чернігівської обл.) з питань виконання судового рішення.

Начальник відділу Кіхтенко Є.В., контактний телефон (04646) 2-12-73. Режим роботи: пн. – чт. з 8.30 по 
17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Козелецького районного управління юстиції (смт.Козелець вул.
Комсомольська, 30А) викликається Пархоменко Максим Олександрович, (місце реєстрації: смт. Козелець, 
вул. Комсомольська, 54/10, Козелецького району Чернігівської обл.) з питань виконання судового рішення.

Начальник відділу Кіхтенко Є.В., контактний телефон (04646) 2-12-73. Режим роботи: пн. – чт. з 8.30 по 
17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

Порядок розірвання шлюбу за взаємною згодою 
Людське життя – непередбачувана річ. Хтось нарешті запропонував руку і серце ко-

ханій людині і одружився, хтось народив первістка або поповнив родину ще однією ди-
тинкою. Є й такі, що звернулися до відділів державної реєстрації актів цивільного стану 
за розлученням. Нічого не вдієш, життя триває і не завжди подружнє життя витримує 
випробування часом. Почуття змінюються і подружжя приходить до висновку, що їх 
офіційні стосунки слід припинити. Зазначимо, що із 763 актових записів про державну 
реєстрацію розірвання шлюбу, складених в області за минулий рік, 581 актовий запис 
складено на підставі заяви про розірвання шлюбу за взаємною згодою.

Обов’язок повнолітніх дітей утримувати своїх батьків   
Батьки та діти мають взаємні обов’язки  щодо утримання один 

одного. Результатом нормального здійснення батьківських прав і 
обов’язків, правильного виховання дітей є та підтримка, яку потім 
нададуть повнолітні дочка, син своїм батькам. Якщо батьки піклу-
валися про своїх дітей, то вони вправі розраховувати на їх матері-
альну підтримку в майбутньому. 

Обов’язок повнолітніх дітей піклуватися про своїх непрацездатних 
батьків закріплений в ст.51 Конституції України. Піклування полягає в 
особистому догляді за батьками, допомозі в побуті, матеріальній під-
тримці, захисті прав й інтересів тощо. Ця конституційна норма знайшла 
своє продовження і в Сімейному кодексі України (статті 202-206).

Повнолітні дочка, син зобов’язані утримувати батьків, які є непра-
цездатними і потребують матеріальної допомоги. Обов’язок у повно-
літніх дітей виникає незалежно від того, чи перебували батьки у шлюбі 
між собою. Обов’язок повнолітніх дітей по утриманню своїх батьків 
виникає  на підставі складу юридичних фактів: 1) походження дитини 
від матері, батька, або наявність між ними інших юридично  значущих 
зв’язків (усиновлення, факт біопоходження); 2) непрацездатність бать-
ків; 3) потреба батьків у матеріальній допомозі. Якщо хоча б одна із 
зазначених обставин відсутня – зобов’язання по утриманню батьків 
не виникає.

Якщо мати, батько були позбавлені батьківських прав і ці права не 
були поновлені, обов’язок утримувати матір, батька у дочки, сина, щодо 
яких вони були позбавлені батьківських прав,  також не виникає.

Повнолітні діти зобов’язані надавати утримання батькам незалеж-
но від власного статку. Обов’язок дітей не пов’язується з їх працездатні-
стю і можливістю надавати батькам матеріальну допомогу. 

 Шляхи щодо надання такої допомоги можуть бути різні. Зазвичай 
повнолітні діти добровільно допомагають своїм непрацездатним бать-
кам, не чекаючи виникнення такого обов’язку за законом. 

Існує також договірний порядок сплати аліментів повнолітніми діть-
ми непрацездатним батькам. Так, посвідчивши у нотаріуса договір про 
сплату аліментів, сторони  договору можуть врегулювати питання щодо 

розміру, порядку сплати аліментів та передбачити інші істотні умови, 
які можуть впливати на  подальші аліментні зобов’язання. Договір про 
надання утримання батькам можуть укладати: 1) матір, батько з повно-
літніми дочкою, сином; 2) діти поміж собою (договір на користь третьої 
особи). 

Якщо діти ухиляються від надання допомоги, то аліменти на утри-
мання батьків можуть бути стягнені  в судовому порядку.  З вимогою 
про стягнення аліментів до суду може звернутися матір, батько або їхні 
законні представники. 

Дочка, син крім сплати аліментів зобов’язані брати участь у додат-
кових витратах на батьків, викликаних тяжкою хворобою, інвалідністю 
або немічністю. При невиконанні дітьми обов’язку по сплаті додаткових 
витрат, батьки мають право звернутися за захистом своїх прав до суду. 
У виняткових випадках, якщо мати, батько є тяжко хворими, інвалідами, 

а дитина має достатній дохід, суд може постановити рішення про стяг-
нення з неї одноразово або протягом певного строку коштів на покриття 
витрат, пов’язаних з лікуванням та доглядом за ними.

Разом з тим Сімейним кодексом передбачено, що дочка, син можуть 
бути звільнені судом від обов’язку утримувати батьків та обов’язку брати 
участь у додаткових витратах, якщо буде встановлено, що мати, батько 
ухилялися  від виконання своїх батьківських обов’язків. У виняткових ви-
падках суд може присудити з дочки, сина аліменти на строк не більш як 
три роки. Після спливу цього строку повнолітні діти не зобов’язані утри-
мувати матір, батька. 

Суд визначає розмір аліментів на батьків у твердій грошовій сумі 
і (або) у частці від заробітку (доходу) з урахуванням матеріального та 
сімейного стану сторін. При визначенні розміру аліментів та додаткових 
витрат суд бере до уваги можливість одержання утримання від інших 
дітей, до яких не пред’явлено позову про стягнення аліментів, дружи-
ни, чоловіка та своїх батьків. Оскільки обов’язок по утриманню батьків 
покладається на повнолітніх дітей незалежно від того, чи можуть вони 
таку матеріальну допомогу надавати, а також чи є вони самі працездат-
ними та дієздатними, то факт непрацездатності дочки, сина береться 
судом до уваги при визначенні розміру аліментів.

У повнолітніх дітей обов’язок по утриманню виникає до кожного з 
батьків – матері та батька. Тому, якщо позов про стягнення аліментів 
пред’явлений одночасно матір’ю та батьком, суд визначає розмір алі-
ментів, що стягуються на кожного з батьків окремо. Розмір аліментів 
може бути різним.

Якщо працездатність матері, батька поновлюється або зникає 
потреба в матеріальній допомозі, то зобов’язання повнолітніх дітей по 
утриманню батьків припиняється.

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

Головного територіального управління юстиції 
у Чернігівській області

Ніна Приступа
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Графік проведення прямої «гарячої» телефонної лінії по Головному територіальному управлінню 
юстиції у Чернігівській області на травень 2015 року

14 травня 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 Чернігів-
ській області – Власенко Юрій Дмитрович. 

 Телефон «гарячої» лінії – 60-44-62.

ГОЛОВНИМ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ 
УПРАВЛІННЯМ ЮСТИЦІЇ У 
ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
ПРИДІЛЯЄТЬСЯ УВАГА 

НАДАННЮ БЕЗОПЛАТНОЇ 
ПЕРВИННОЇ ПРАВОВОЇ 

ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ

ЗОКРЕМА, ГАРАНТУЄТЬСЯ НАДАННЯ:
 правової інформації;
 консультацій і роз’яснень з правових питань;
складання заяв, скарг та інших документів право-

вого характеру (крім документів процесуального харак-
теру);

допомоги в забезпеченні доступу особи до вторин-
ної правової допомоги та медіації.

За  отриманням безоплатної первинної правової до-
помоги можна звернутися до громадської приймальні з 
надання безоплатної первинної правової допомоги, ство-
реної при Головному територіальному управлінні юстиції 
у Чернігівській області,  кожен вівторок і четвер  з 10 год. 
до 16. год. за адресою: просп. Миру, 43, м. Чернігів (4-й 
по верх,  каб. 403-404).

Працює громадська приймальня у Чернігівській об-
ласній універсальній бібліотеці ім. В.Г. Короленка. При-
йом громадян ведуть спеціалісти відділів Головного те-
риторіального управління юстиції у Чернігівській області, 
державні нотаріуси, студенти-консультанти юридичної 
клініки „Adiutorium” Чернігівського державного техно-
логічного університету, а також спеціалісти відділення 
Національної служби посередництва і примирення в Чер-
нігівській області. Прийом громадян відбувається за попе-
реднім записом кожного другого та четвертого четверга 
місяця з 15-00 до 16-30  

 Порядок повідомлення про зміни до статуту та зміни 
керівних органів громадського об’єднання

Громадське об’єднання повідомляє уповнова-
жений орган з питань реєстрації, в якому знахо-
диться реєстраційна справа громадського об’єд-
нання, про зміни до статуту громадського об’єд-
нання, зміни у складі керівних органів громадського 
об’єднання.

Зареєстроване громадське об’єднання вносить 
зміни до статуту громадського об’єднання, до скла-
ду керівних органів в порядку, визначеному стату-
том цього об’єднання, з урахуванням норм Закону.

Про зміни повідомляється (подається особисто 
(надсилається поштовим відправленням)) уповно-
важеному органу з питань реєстрації за місцезна-
ходженням громадського об’єднання протягом 2 
місяців з моменту прийняття рішення.

Зареєстроване громадське об’єднання для вне-
сення змін до відомостей про склад керівних орга-
нів подає (надсилає) такі документи:

1) заяву довільної форми;
2) заповнену реєстраційну картку про внесення 

змін до відомостей про юридичну особу, які містять-
ся в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб 
та фізичних осіб - підприємців;

3) рішення вищого органу управління громад-
ського об’єднання про зміну зазначених осіб, при-
йнятого в порядку, визначеному статутом громад-
ського об’єднання:

Засвідчений печаткою громадського об’єднан-
ня примірник оригіналу (нотаріально засвідчену 
копію) рішення вищого органу управління громад-
ського об’єднання, яке оформляється протоколом, 
який має містити відомості про:

а) дату і місце проведення зборів вищого орга-
ну управління;

б) осіб, які брали участь в зборах вищого ор-
гану управління. Невід’ємною частиною протоколу 
зборів вищого органу управління громадського 
об’єднання є реєстр осіб, які брали участь в зборах, 
в якому обов’язково зазначаються відомості: 

– щодо фізичних осіб – прізвище, ім’я та по 
батькові особи, дата народження, а для іноземців 

та осіб без громадянства також дані національного 
паспорта або документа, що його замінює. Дані про 
особу засвідчуються її особистим підписом;

– щодо юридичних осіб – повне найменування, 
ідентифікаційний код, юридична адреса, прізвище, 
ім’я та по батькові особи, яка уповноважена брати 
участь в установчих зборах.

Ці дані засвідчуються підписом особи, уповно-
важеної брати участь в установчих зборах;

в) рішення про обрання керівника, органів 
управління громадського об’єднання відповідно до 
затвердженого статуту; 

4) засвідчений печаткою громадського об’єд-
нання примірник оригіналу (нотаріально засвідчену 
копію) протоколу засідання керівного органу гро-
мадського об’єднання, на якому відповідно до стату-
ту було скликано засідання вищого органу управлін-
ня, якщо зміни прийняті вищим органом управління;

5) відомості про керівні органи, які складаються 
в довільній формі із зазначенням:

а) прізвища, ім’я, по батькові (за наявності);
б) дати народження керівника, членів інших ке-

рівних органів;
в) посади в керівних органах;
г) контактного номера телефону та інших засо-

бів зв’язку.
Документи, зазначені в пунктах 1, 2 і 5, підпи-

сує керівник громадського об’єднання.
Зареєстроване громадське об’єднання для по-

відомлення про зміни до статуту подає (надсилає) 
такі документи:

1) заяву довільної форми;
2) заповнену реєстраційну картку про внесення 

змін до відомостей про юридичну особу, які містять-
ся в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб 
та фізичних осіб-підприємців (форма 3);

3) примірник оригіналу (нотаріально засвід-
чену копію) рішення вищого органу управління 
громадського об’єднання про внесення змін до 
статуту, прийнятого в порядку, визначеному ста-
тутом громадського об’єднання, та оформленого 
з дотриманням частини другої статті 9 цього За-
кону;

4) засвідчений печаткою громадського об’єд-
нання примірник оригіналу або нотаріально за-
свідчену копію протоколу засідання керівного 
органу громадського об’єднання, на якому відпо-
відно до статуту було скликано засідання вищого 
органу управління;

5) два примірники статуту з внесеними зміна-
ми; при цьому в статуті повинні міститись відомо-
сті, передбачені статтею 11 Закону;

6) примірник оригіналу (дублікат) статуту та 
свідоцтво (дублікат свідоцтва) про реєстрацію.

Документи, зазначені в пунктах 1 і 2, підписує 
керівник громадського об’єднання. 

За прийняття повідомлення про внесення 
змін до статуту, згідно зі статтею 10 Закону Укра-
їни «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців», справляється адмі-
ністративний збір у розмірі 0,05 мінімальної за-
робітної плати (станом на 01.01.2015–60,90 грн.).

Вимога подання інших документів про зміни 
у складі керівних органів та зміни до статуту не 
допускається. 

Слід зауважити, що відповідно до частини 
4 Розділу V Прикінцеві та перехідні положення 
Закону, статути мають бути приведені у відпо-
відність із Законом протягом п’яти років з дня 
введення його в дію. Реєстрація змін до статуту, 
пов’язаних з набранням Законом чинності, здійс-
нюється без справляння плати за реєстраційні дії 
протягом п’яти років з дня введення Закону в дію.

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

друкованих засобів масової інформації та 
легалізації громадських формувань управління 

державної реєстрації Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області 

Лілія Лобусова

 Відповідно до статті 14 Закону України «Про громадські об’єднання» (далі – Закон) внесення змін до відомостей про громадське об’єднання як 
юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, здійснюється у порядку, передбаченому 
Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», з урахуванням особливостей, визначених Законом.

Шлюбний договір викликає нема-
лий інтерес до себе і численні запи-
тання як юристів, так і громадян, які 
бажають укласти такий договір. Од-
нак, за кордоном, на відміну від нашої 
країни, шлюбний договір вже досить 
давно став нормою, що забезпечує 
цивілізовані відносини, і укладен-
ня шлюбних договорів є звичайною 
справою, особливо при укладенні по-
вторних шлюбів.

Кажуть: «Скільки сімей - стільки й 
способів життя». Кожна подружня пара 
самостійно має вирішувати, як їй ви-
трачати гроші, як розподілити домашні 
обов’язки, як користуватися та розпоря-
джатися майном, організовувати догляд 
і виховання дітей. Жодних обов’язкових 
постулатів, інструкцій, ані спеціальних 
рецептів бути не може. Головне полягає 
в тому, щоб такий стан речей влаштову-
вав обох. Що ж до шлюбного договору 
– це закон для двох, він лише офіційно 
закріпить прийняті подружжям правила, 
за якими вони мають жити та яких кожен 
має дотримуватись. 

Укладення шлюбного договору є 
виключно добровільною справою, що 
можливо лише за волевиявленням обох 
сторін. Такий договір укладається в пись-
мовій формі та має бути посвідчений но-
таріусом. Слід зазначити, що шлюбний 
договір може бути укладений як особами, 
які тільки мають намір вступити до шлю-
бу, так і особами, які вже перебувають у 
шлюбі. 

Момент укладення шлюбного догово-
ру і початок його дії можуть не співпадати. 
Для тих, хто укладає шлюбний договір до 
реєстрації шлюбу, він набирає чинності у 
день державної реєстрації шлюбу, а для 
тих, хто укладає договір вже перебуваючи 
у шлюбі – у день його нотаріального посвід-
чення.

Не виключено, що початок дії шлюбно-
го договору або частини його умов сторони 
можуть пов’язати із відкладальною обста-
виною.

Вікладальною обставиною є та, щодо 
якої наперед невідомо, настане вона чи ні. 
До настання відкладальної обставини весь 
договір або його частини наче дрімають. Як 
тільки вона настане, права та обов’язки за 
договором розпочинають свою дію в пов-
ному обсязі. Такою відкладальною умовою 
може бути розірвання шлюбу, окреме про-
живання тощо.

Іноді особливість шлюбного договору 
може полягати саме в тому, що його дія 
має розпочатися лише у разі розірвання 
шлюбу.

Як правило, сторони не визначають 
тривалості шлюбного договору, хоча мо-
жуть домовитися і про це. Сторони можуть 
визначити тривалість певного майнового 
права, наприклад, строк проживання у по-
мешканні дружини чи чоловіка після розі-
рвання шлюбу або строк чинності права на 
аліменти одного з них.

Шлюбний договір припиняється у разі 
смерті одного з подружжя. Та умова шлюб-
ного договору, за якою надається дружині 
чи чоловікові право довічного проживання 
в помешканні накладає відповідний обов’я-
зок на спадкоємця померлого.

За бажанням сторін шлюбний договір, 
укладений до реєстрації шлюбу, може по-
ширюватися на відносини, які виникнуть не 
з моменту реєстрації шлюбу, а пізніше, на-
приклад, через п’ять років після реєстрації 
шлюбу.

Відповідно до статті 96 Сімейного кодек-
су України, у шлюбному договорі, по-перше, 
може бути встановлено загальний строк 
його дії, а також строки тривалості окремих 
прав та обов’язків подружжя та, по-друге, 
за бажанням сторін у договорі може бути 
встановлена чинність договору або окремих 
його умов і після припинення шлюбу.

Головний спеціаліст відділу державної
реєстрації актів цивільного стану управління

державної реєстрації Головного 
територіального управління юстиції у 

Чернігівській області 
Вікторія Аксьон

Строк дії шлюбного договору


