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Відповідно до статті 1 Закону України «Про забезпечення 
прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупо-
ваній території України» тимчасово окупована територія Украї-
ни є невід’ємною частиною території України, на яку поширю-
ється дія Конституції та законів України.

На тимчасово окупованій території на строк дії цього Закону 
поширюється особливий правовий режим перетину меж тимчасово 
окупованої території, вчинення правочинів, проведення виборів та 
референдумів, реалізації інших прав і свобод людини і громадя-
нина.

На адміністративному кордоні вільної економічної зони «Крим» 
запроваджується тимчасовий прикордонний контроль. 

На сьогодні прикордонний контроль та пропуск громадян Укра-
їни під час їх в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної 
Республіки Крим та виїзду з неї здійснюється за умови пред’явлення 
будь-якого документу: паспорта громадя нина України; паспорта гро-
мадянина України для виї зду за кордон; тимчасового посвідчення гро-
мадянина України;  дипломат ичного паспорта; слу жбового паспорта; 
посвідчення особи моряка;  посвід чення члена екіпажу; посвідчення 
особи на повернення в Україну;  проїзного документа дитини.

З метою надійного контролю за виїздом на тимчасово окупо-
вану територію Автономної Республіки Крим громадян, яким не 
виповнилося 16 років, під час здійснення прикордонного контролю 

службовими особами Державної прикордонної служби України пе-
ревіряються нотаріально посвідчені згоди (заяви) одного або обох 
батьків (усиновлювачів).

Службовими особами Держприкордонслужби були виявлені 
факти оформлення нотаріально посвідчених згод (заяв), в яких за-
значено назву держави прямування «Російська Федерація», у зв’яз-
ку з чим до тимчасово окупованої території Автономної Республіки 
Крим не пропущено 67 дітей.

Враховуючи вищевикладене та той факт, що тимчасово окупо-
вана територія Автономної Республіки Крим є невід’ємною части-
ною території України, звертаємо увагу на те, що зазначення в но-
таріально пос відчених згодах (заявах) назви держави прямування 
«Російська Федерація», не може мати місце.

З початку 2015 року процедура надання адміністративних послуг у сфері дер-
жавної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень зазнала істотних змін. Такі 
зміни, в першу чергу, були викликані назрілими суспільними потребами, необхідністю 
створення конкурентних умов при наданні адміністративних послуг, спрощення відпо-
відних процедур, приведення їх у відповідність до Європейських стандартів. Велика 
кількість змін стосувалася механізму реєстрації прав на нерухомість.

Запроваджено відкритість та доступність даних Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно. Також запроваджено нові підходи щодо реєстрації прав на 
землі сільськогосподарського призначення. Так, 05 березня 2015 року Верховною ра-
дою України прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо уточнення повноважень нотаріусів та особливостей реєстрації 
похідних речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення», 
який набув чинності 25 березня 2015. Відтак, розширено коло суб’єктів, які можуть 
здійснювати реєстрацію прав на такі землі, покладено відповідні повноваження на 
нотаріусів, незалежно від вчинення ними нотаріальних дій, запроваджено одночас-
ність реєстрації похідного речового права та права власності щодо земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення право власності на яку виникло та оформлено 
до 1 січня 2013 року (крім випадків, коли право власності на таку земельну ділянку 
вже зареєстровано в Державному реєстрі прав). При чому державна реєстрація пра-
ва власності може здійснюватися без подання заявником документа, на підставі якого 
виникло право власності, за умови наявності інформації про зареєстровану земельну 
ділянку у Державному земельному кадастрі. 

Найголовніше, громадянам надано можливість вибирати між кількома суб’єктами, 
що надають адмінпослуги у даній сфері, куди їм звертатися щоб подати та отримати 
документи з питань державної реєстрації прав на нерухоме майно. Зазначене створює 
конкуренцію під час діяльності по наданню таких послуг, дозволяє уникнути побутової 
корупції. Відповідний Закон України від 12.02.2015 №191-VIII «Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» 
набув чинності 05.04.2015. Відтепер на законодавчому рівні закріплена можливість 
здійснення цих повноважень посадовими особами органів місцевого самоврядування, 
адміністраторами центрів надання адміністративних послуг, нотаріусами.

Вперше запроваджено поняття «адміністративного збору» та диференційований 
підхід до його обрахування. При чому у разі відмови у державній реєстрації прав та 
їх обтяжень адміністративний збір не повертається, а плата за надання витягу з Дер-
жавного реєстру прав підлягає поверненню. У разі відкликання заяви про державну 
реєстрацію прав та їх обтяжень адміністративний збір та плата за надання витягу з 
Державного реєстру прав підлягають поверненню.

05.04.2015 набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 
№137 «Деякі питання спрощення порядку надання адміністративних послуг у сфері 
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Зазначена 
постанова встановлює, що рішення державного реєстратора, витяг з Державного ре-
єстру речових прав на нерухоме майно, свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, отримані в електронній та паперовій формі за допомогою програмних засобів 
ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, мають однакову юри-
дичну силу. Таким чином передбачено можливість отримання документів – витягів з 
Державного реєстру прав в ході державної реєстрації таких прав, свідоцтв про право 
власності, у разі їх формування, не лише в паперовому вигляді, а й в електронному, 
зазначивши про це у відповідній заяві до органу державної реєстрації. 

Крім того, Урядом встановлено скорочені терміни надання послуг у сфері дер-
жавної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також розмір 
плати за їх надання. Відповідна постанова № 190 Кабінету Міністрів України, прийня-
та 8 квітня 2015 року, набула чинності 22 червня поточного року. Згідно із нововведен-
нями у скорочені строки передбачено:

 - державну реєстрацію права власності, якщо вона проводиться з видачею свідо-
цтва про право власності на нерухомість, та державну реєстрацію права власності на 
підприємство як єдиний майновий комплекс — за 5 робочих днів;

 - державну реєстрацію речових прав на нерухомість — за 3 робочі дні;
 - надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухомість у папе-

ровій формі — впродовж однієї години з моменту реєстрації заяви.
Плата стягується в подвійному розмірі адміністративного збору чи плати за на-

дання відповідної інформації, а за державну реєстрацію обтяжень упродовж 2-х годин 
з моменту реєстрації заяви — у розмірі адміністративного збору за державну реє-
страцію обтяження.

Плата за терміновість вноситься додатково до адміністративного збору, плати за 
отримання витягу з Державного реєстру речових прав, який видається за результа-
тами реєстрації прав на нерухомість та їх обтяжень, плати за отримання інформації 
з Державного реєстру речових прав, справляння яких передбачено законодавством.

Зазначені послуги здійснюються державним реєстратором у скорочені строки 
виключно за заявою, форма та вимоги до заповнення якої встановлюються Міністер-
ством юстиції України.

Начальник Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області

Юрій Власенко

«Онлайн-послуги, які ми запровадили з квітня цьо-
го року, і основною фокус-групою яких є бізнес, суттєво 
спростять умови для ведення підприємницької діяльності. 
Треба всім нам відходити від рефлексії, що лише документ 
із мокрою печаткою може вважатись належним і допусти-
мим, наприклад, для банків, щоб отримати кредит, чи для 
того ж тендерного комітету. Весь цивілізований світ актив-
но користується інтернет-сервісами і так маємо чинити й 
ми, щоб бути в цьому тренді», - заявила Оксана Іванченко. 
За її словами, кількість осіб, які вже користуються цими 
послугами, поступово зростає, оскільки Мін’юст прово-
дить відповідну роботу з організаціями, підприємствами 
та установами. «Зрештою, усі мають усвідомити, що елек-
тронний формат документу має таку ж юридичну силу, як 
і паперовий», - наголосила Оксана Іванченко.

Заступник Міністра – керівник апарату також акцен-
тувала увагу на демонополізації здійснення реєстрацій-
них дій: Мін’юст із 2016 року планує передати функцію 
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтя-
жень, а також з реєстрації юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців до органів місцевого самоврядування, 
банківських установ тощо. «Тобто зараз ми перебуваємо 
на середині шляху в частині реформування. Коли буде 
здійснено всі заплановані новації, тоді, я вважаю, і бізнес 

і, власне, все населення зможе побачити реальні резуль-
тати і порівняти, як було і як стало», - сказала Оксана 
Іванченко.

Вона також зазначила, що одним із важливих напря-
мів реформ Мін’юсту є кадрова, оскільки люди зі старим 
та заскорузлим мисленням не здатні гнучко реагувати на 
виклики сьогоднішнього дня, а працювати за вчорашніми 
принципами ніхто вже не буде.

Як відомо, Міністерство юстиції запроваджує зараз 
другий етап реалізації стратегії нової кадрової політики 
на рівні керівного складу районних управлінь юстиції.

Надалі начальник Головного територіального управ-
ління юстиції Власенко Ю.Д. поінформував про прове-
дення перевірки кваліфікаційного рівня співробітників 
органів юстиції на районному рівні, запровадження пілот-
ного проекту он-лайн прийому громадян керівництвом 
Головного територіального управління юстиції, діяльність 
Центру надання адміністративних послуг міста Черніго-
ва, в тому числі окреслив проблемні питання, що виника-
ють під час взаємодії суб’єктів надання адміністративних 
послуг та його відвідувачів.

Після завершення інформаційної частини Оксана 
Іванченко та Юрій Власенко відповіли на запитання жур-
налістів.

З 1 липня 2015 року  безоплатну правову 
допомогу громадянам надаватимуть 

100 центрів по всій україні, – Павло ПЕТРЕНКО
З 1 липня 2015 року по всій Україні почнуть ді-

яти 100 центрів надання безоплатної правової до-
помоги громадянам. Про це 22 червня 2015 року  в 
ході виїзної колегії Міністерства юстиції за участю 
Прем’єр-Міністра Арсенія Яценюка повідомив Мі-
ністр юстиції Павло Петренко.

«З 1 липня за дорученням Уряду Міністерство юсти-
ції розпочинає масштабну соціальну програму. В Україні 
відкриється понад 100 центрів надання безоплатної пра-
вової допомоги, де працюватимуть близько 5 тис. укра-
їнських адвокатів, відібраних на відкритих конкурсах», 
– зазначив очільник Мін’юсту.

За його словами, центри надаватимуть правову до-
помогу всім українцям, однак особливу увагу звертати-
муть на малозабезпечених громадян, учасників АТО та 
сім’ї загиблих бійців. Також у фокусі діяльності новостворених центрів будуть адміністративні справи.

«Ми концентруємо свою увагу на тому, що ці центри надаватимуть допомогу в адміністративних справах. Міністер-
ство юстиції має стати адвокатом українських громадян та надавати допомогу, яку багато українців не можуть отрима-
ти через занадто високу вартість послуг платних адвокатів», - наголосив Міністр юстиції.

Він також зауважив: за підрахунками Мін’юсту, близько 8 млн українців отримають можливість звернутися за до-
помогою до органів юстиції.

Оксана ІВАНЧЕНКО: онлайн-послуги, запроваджені 
мін’юстом, суттєво спростять роботу бізнесу

12 червня 2015 року в рамках роботи Кадрової комі-
сії Міністерства юстиції України в Чернігівській обласній 
державній адміністрації відбулась прес-конференція за 
участю заступника Міністра юстиції України - керівника 
апарату Іванченко Оксани Павлівни та начальника Голов-
ного територіального управління юстиції у Чернігівській 
області Власенка Юрія Дмитровича. Виступаючі розгля-
нули актуальні питання проведення нової кадрової полі-
тики Міністерства юстиції України, спрощення процедур 
надання адміністративних послуг у сферах державної ре-
єстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, 
державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб 
– підприємців, передачі повноважень щодо реєстрації 
нерухомості і бізнесу безпосередньо місцевим органам 
влади, впровадження електронних он-лайн сервісів.

Новації в законодавстві у сфері 
державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень

До уваги  громадян!
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 Запроваджено онлайн 
сервіси у сфері державної 

реєстрації прав
В поточному році у процедурі надання адміністративних по-

слуг у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень запроваджено ряд новацій, передусім це онлайн серві-
си для користувачів відповідних послуг. 

В першу чергу 
запроваджено від-
критість та доступ-
ність даних Дер-
жавного реєстру 
речових прав на 
нерухоме майно. 

З 1 жовтня 
2015 року безпо-
середній доступ до 
даних Державного 
реєстру прав бу-
дуть мати посадові 
особи органів дер-
жавної влади, органів місцевого самоврядування, судів, органів вну-
трішніх справ, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, 
адвокати, нотаріуси. Доступ таким користувачам надається на дого-
вірних засадах з адміністратором реєстру, яким є ДП «Інформаційний 
центр» Міністерства юстиції України.

Вже зараз у пересічних громадян, представників юридичних осіб є 
можливість онлайн отримати інформацію про зареєстровані права на 
нерухомість, сплативши за допомогою електронних платіжних засобів 
17 грн. Зазначена процедура встановлена постановою Кабінету Міні-
стрів України від 24.12.2014 № 722 “Деякі питання надання інформації 
про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження”, 
яка набула чинності 01.01.2015.

Такою послугою можливо скористатися через веб-сайт Міністер-
ства юстиції України, в рубриці «Електронні онлайн сервіси», з подаль-
шим обранням функції «Кабінет електронних сервісів» та «Послуги 
надання інформації з державних реєстрів. Реєстраційні дії». Одно-
часно існує можливість у заявників онлайн переглянути стан розгляду 
державними реєстраторами тієї чи іншої заяви (запиту), переглянути 
той чи інший документ у сфері державної реєстрації прав. 

Крім того, 05.04.2015 набула чинності постанова Кабінету Міні-
стрів України від 18.03.2015 № 137 «Деякі питання спрощення порядку 
надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації речо-
вих прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Зазначена постанова 
встановлює, що рішення державного реєстратора, витяг з Держав-
ного реєстру речових прав на нерухоме майно, свідоцтво про право 
власності на нерухоме майно, отримані в електронній та паперовій 
формі за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно, мають однакову юридичну силу. Та-
ким чином передбачено можливість отримання документів – витягів 
з Державного реєстру прав в ході державної реєстрації таких прав, 
свідоцтв про право власності, у разі їх формування, не лише в папе-
ровому вигляді, а й в електронному, зазначивши про це у відповідній 
заяві до органу державної реєстрації. 

Ряд внесених змін стосуються процедури прийняття документів у 
сфері державної реєстрації прав, окрім державних реєстраторів прав, 
також посадовими особами органів місцевого самоврядування, адмі-
ністраторами центрів надання адміністративних послуг та нотаріуса-
ми, передачі таких документів органам державної реєстрації прав за 
місцем розташування нерухомого майна після проведення державної 
реєстрації прав, особливостей видачі таких документів як державни-
ми реєстраторами прав безпосередньо так і іншими уповноваженими 
особами заявникам, в паперовій або електронній формі за вибором 
заявника.

Начальник відділу державної реєстрації речових прав
на нерухоме майно управління державної реєстрації

Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області                                      
В’ячеслав Черниш

Що робити, коли боржник 
не платить аліменти?

Набути права власності на відумерлу спадщину тери-
торіальна громада може за умови відсутності спадкоємців 
за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадку-
вання, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її 
прийняття. При цьому, визнання спадщини відумерлою від-
бувається не автоматично за наявності вказаних обставин, 
а лише за умови визнання її такою за рішенням суду, яке 
набрало законної сили. 

Процедура визнання спадщини відумерлою починаєть-
ся з подання заяви до суду в порядку окремого проваджен-
ня. Заява про визнання спадщини відумерлою подається 
відповідною територіальною громадою за місцем відкрит-
тя спадщини лише після спливу одного року з дня смерті 
спадкодавця або з дня ого лошення судом його померлим 
відповідно до вимог частини 3 статті 46 Цивільного кодек-
су України. Настання смерті спадкодавця має бути підтвер-
джене свідоцтвом про смерть (актовим записом органу ре-
єстрації актів цивільного стану) або судовим рішенням. Із 
заявою про визнання спадщини відумерлою до суду може 

звернутися не тільки орган місцевого самоврядування, а й 
прокурор в порядку статті 45 Цивільного процесуального 
кодексу України.

Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання 
спадкодавця, а якщо місце проживання спадкодавця неві-
доме, місцем відкриття спадщини є місцезнаходження не-
рухомого майна або основної його частини, а за відсутності 
нерухомого майна – місцезнаходження основної частини 
рухомого майна.

Отже, територіальна громада набуває права власності 
на відумерле майно не в порядку права на спадкування, а 

на підставі судового рішення, яким воно визнано відумер-
лим. Рішення суду є єдиною підставою переходу майна у ко-
мунальну власність територіальної громади і рішення суду 
в даному випадку буде правовстановлюючим документом.

Відумерлою може бути визнана і частина спадкового 
майна. Зазначене виникає у разі, коли спадкоємців за зако-
ном немає, а заповітом охоплена лише частина спадщини.

Перехід відумерлого майна у комунальну власність на-
дає право територіальній громаді на повне розпорядження 
ним. Відповідно таке майно може, залежно від його при-
значення, бути пе редане в користування іншим особам, в 
оренду, відчужене (прода не) тощо. Оскільки територіальна 
громада є повним правонаступником померлого, тому й зо-
бов’язана задовольнити вимоги кредиторів спадкодавця, 
що заявлені відповідно до статті 1231 Цивільного кодексу 
України. І хоча стаття 1232 Цивільного кодексу України ви-
значає серед осіб, які зобов’язані  відшкодувати розумні ви-
трати на утримання, догляд, лікування та поховання спадко-
давця, лише спадкоємців, проте, вимоги про відшкодування 
зазначених витрат можуть бути пред’явлені й до територі-
альної громади, яка стала власником спадщини, визнаної 
судом відумерлою.

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

Надія Авраменко

Підставою для відкриття виконавчого проваджен-
ня є подача особою, в інтересах якої прийнято судом 
рішення (стягувач), відповідної заяви та оригіналу (ду-
блікату) виконавчого листа до органу державної ви-
конавчої служби. Виконавчий лист 
стягувач має отримати в суді, який 
розглядав спір та виносив відповідне 
рішення. Загальною помилкою бага-
тьох стягувачів є подача до органу 
виконавчої служби копії виконавчого 
листа, що унеможливлює відкриття 
виконавчого провадження.

Стягувачу доречно по-
давати заяву про приму-
сове виконання рішення 
до відділу державної ви-
конавчої служби за адре-
сою боржника, вказаною 
у виконавчому листі, або 
за місцем його роботи з 
наступних причин.

Після відкриття ви-
конавчого провадження 
державний виконавець 
повинен повідомити борж-
ника про початок приму-
сового виконання рішення 
відносно нього. При цьому 
постанова про відкриття 
виконавчого провадження 
направляється за адре-
сою боржника, вказаною 
у виконавчому листі. 

Саме за наслідками виконання (невиконання) борж-
ником постанови про відкриття виконавчого прова-
дження  державним виконавцем і буде обрано заходи 
примусового виконання.

Якщо отримавши постанову про відкриття вико-
навчого провадження боржник повідомить державного 
виконавця про готовність самостійно щомісячно спла-
чувати визначену судом суму аліментів, то державний 
виконавець буде лише контролювати своєчасність над-
ходження таких платежів стягувачу. 

Якщо боржник повідомить  державного виконавця  
про джерело отримання доходу (місце роботи, отриман-
ня пенсії, стипендії, тощо) або місце отримання доходу 
буде встановлено державним виконавцем в ході про-
ведення виконавчих дій, то за постановою державного 
виконавця із заробітної плати (пенсії стипендії, тощо)  
буде проводитись утримання аліментів згідно рішення 
суду. При стягненні аліментів розмір утримань із доходу 
боржника не може перевищувати 50 відсотків.

Якщо ж боржник не з’являється до органу дер-
жавної виконавчої служби, не повідомляє про наявні 
в нього кошти та майно або ж просто переховується, 
то державний виконавець вживає заходи щодо роз-
шуку як самого боржника, так і його майна. Для цього 
використовується весь спектр повноважень, наданих 
державному виконавцю чинним законодавством: на-

правлення запитів до реєструючих органів (реєстра-
ційна служба, державна автомобільна інспекція, Дер-
жавне агентство земельних ресурсів, бюро технічної 
інвентаризації, тощо) щодо виявлення зареєстрованого 
за боржником майна, перевірка майнового стану за 
місцем проживання боржника, в тому числі й шляхом 
примусового входження до житла, примусовий привід 
боржника до органу державної виконавчої служби че-
рез органи внутрішніх справ, звернення до суду про 
оголошення розшуку боржника.

Боржнику також може бути встановлено тимчасо-
ве обмеження у праві виїзду за межі 
України до виконання зобов’язань за 
рішеннями суду.  Відповідне рішення 
приймає суд за поданням державного 
виконавця. 

Кримінальним кодексом України 
ж передбачена відповідальність за 
ухилення від сплати аліментів (стаття 

164). Оскільки відповідно 
до частини 1 статті 477 
Кримінального процесу-
ального кодексу України 
кримінальне проваджен-
ня за вказане кримі-
нальне правопорушення, 
здійснюється у формі 
приватного обвинувачен-
ня і може бути розпоча-
те слідчим, прокурором 
лише на підставі заяви 
потерпілого, стягувач 
має особисто звертатись 
до правоохоронних орга-
нів з такою заявою. 

Слід зазначити, що 
стягувач не повинен за-
ймати вичікувальну по-
зицію  при виконання 
рішення суду на його ко-

ристь. Адже саме він в більшості випадків може надати 
максимально повну інформацію щодо боржника, місця 
його роботи, належного майна та про будь-які інші об-
ставини, що можуть сприяти виконанню рішення суду. 
А обов’язок державного виконавця оперативно викори-
стати такі відомості для  стягнення аліментів.

Чинне законодавство передбачає й такий спосіб 
виконання аліментних зобов’язань як укладення між 
боржником та стягувачем договору про припинення 
права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею 
права власності на нерухоме майно (житловий буди-
нок, квартиру, земельну ділянку тощо). Такий договір  
укладається  з дозволу органу опіки та піклування та 
посвідчується нотаріально. 

Якщо ж місце проживання чи перебування боржни-
ка невідоме, або він ухиляється від сплати аліментів, 
або не має можливості утримувати дитину, дитині при-
значається тимчасова державна допомога, яка не може 
бути меншою ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму 
для дитини відповідного віку. В цьому випадку виплата 
допомоги здійснюється за рахунок коштів Державного 
бюджету України.

Заступник начальника управління державної виконавчої 
служби Головного територіального управління юстиції 

у Чернігівській області
Алла  Єдомаха  

У відповідності до статті 180 Сімейного кодексу 
України батьки зобов’язані утримувати дитину до 
досягнення нею повноліття. Сімейний кодекс перед-
бачає декілька способів виконання батьками цього 
обов’язку. Але, нажаль, найчастіше зустрічається 
примусове стягнення аліментів на підставі рішення 
суду органами державної виконавчої служби.

АЛІМЕНТИ – ЦЕ ОБОВ’ЯЗОК 
УТРИМАННЯ У ВИЗНАЧЕНИХ 

ЗАКОНОМ ВИПАДКАХ ОДНИМ 
ЧЛЕНОМ СІМ’Ї ІНШИХ, ЯКІ 

ПОТРЕБУЮТЬ ЦЬОГО. 

Набуття територіальною громадою 
прав на відумерлу спадщину 

Одним з різновидів набуття права власності є набут-
тя територіальною громадою права власності на майно, 
яке залишилось після смерті особи, і не може перейти 
до інших осіб за загальним порядком спадкування. В 
юридичних колах таке майно носить назву «відумерло-
го майна».
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Оголошення

Цим Законом чітко визначене формування та реалізація 
антикорупційної політики в нашій державі, приділено увагу 
участі громадськості в заходах щодо запобігання корупції. 
Декілька його розділів присвячені заходам, спрямованим на 
запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією право-
порушенням, на врегулювання конфлікту інтересів, а також 
правилам етичної поведінки, фінансовому контролю та ін-
шим механізмам запобігання і протидії корупції.

Окремий розділ Закону передбачає відповідальність за 
корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Так, 
в статті 65 Закону визначено її чотири види: кримінальна, 
адміністративна, цивільно-правова та дисциплінарна відпо-
відальність.

Зазначено, що у разі вчинення від імені та в інтересах 
юридичної особи її уповноваженою особою злочину самостій-
но або у співучасті до юридичної особи у випадках, визначе-
них Кримінальним кодексом України, застосовуються заходи 
кримінально - правового характеру. Коли судом не застосо-
вано до особи, яка вчинила корупційне правопорушення або 
правопорушення, пов’язане з корупцією, покарання або не 

накладено на неї стягнення у виді позбавлення права обійма-
ти певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язани-
ми з виконанням функцій держави або місцевого самовряду-
вання, така особа підлягає притягненню до дисциплінарної 
відповідаль ності у встановленому законом порядку.

Законом визначено, що тільки за вмотивованим рішен-
ням суду може встановлюватись обмеження щодо зайняття 
діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави або 

місцевого самоврядування, для осіб, звільнених у зв’язку з 
притягненням до від  повідальності за корупційне правопору-
шення.

Особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею зло-
чину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню 
від виконання повноважень на посаді в порядку, визначено-
му законом. В разі, коли щодо порушника антикорупційного 
законодавства складений протокол про адміністративне пра-
вопорушення, то він може бути відсторонений від виконання 
службових повноважень за рішенням керівника органу (уста-
нови, підприємства, організації), в якому працює, до закін-
чення розгляду справи судом. У разі закриття провадження 
у справі про адміністративне правопорушення, пов’язане з 
корупцією, у зв’язку з відсутністю події або складу адміні-
стративного правопорушення відстороненій від виконання 
службових повноважень особі відшкодовується середній 
заробіток за  час вимушеного прогулу, пов’язаного з таким 
відстороненням.

Збитки, шкода, завдані державі внаслідок вчинення ко-
рупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, 
підлягають відшкодуванню особою, яка вчинила відповідне 
правопорушення, в установленому законом порядку.

Головний спеціаліст відділу кадрової роботи та державної служби 
Головного територіального управління юстиції

у Чернігівській області 
Ірина Ільїних

До Новозаводського відділу державної виконавчої служби Чернігівського місь-
кого управління юстиції (м. Чернігів вул. Шевченка 118) викликається Тоцький 
Олександр Валентинович (місце реєстрації м. Чернігів вул. Варзара, 30) з питань 
виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Ткач О.В.,контактний телефон (671-942). Ре-
жим роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До Новозаводського  відділу державної виконавчої служби Чернігівського місь-
кого управління юстиції (.м. Чернігів вул. Шевченка 118) викликається Койдан 
Геннадій Михайлович (місце реєстрації м. Чернігів вул. 50р ВЛКСМ 30/20) з пи-
тань виконання рішення суду.

Головний державний виконавець Бобок О.М.,контактний телефон (671-942). 
Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30,пт. з 8.30по 16.30.

До Новозаводського  відділу державної виконавчої служби Чернігівського місь-
кого управління юстиції (.м. Чернігів вул. Шевченка 118) викликається Соловйов 
Роман Олександрович (місце реєстрації м. Чернігів вул. 50р ВЛКСМ 40/84) з пи-
тань виконання рішення суду.

Головний державний виконавець Бобок О.М., контактний телефон (671-942). 
Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30 пт. з 8.30 по 16.30.

До Новозаводського відділу державної виконавчої служби Чернігівського місь-
кого управління юстиції (м. Чернігів вул. Шевченка 118) викликається Качура 
Максим Олексійович,(місце реєстрації м. Чернігів вул. Любецька, 7/163) з питань 
виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Артюх Т. С., контактний телефон (671-942). 
Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До Новозаводського відділу державної виконавчої служби Чернігівського 
міського управління юстиції (.м. Чернігів вул. Шевченка 118) викликається Ку-
лага Олена Сергіївна,(місце реєстрації м. Чернігів, вул. Красносільського, 21/6) з 
питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Артюх Т. С., контактний телефон (671-942). 
Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До Новозаводського відділу державної виконавчої служби Чернігівського місь-
кого управління юстиції (м. Чернігів, вул. Шевченка, 118) викликається Пусто-
войт Галина Анатоліївна, (місце реєстрації:  м.Чернігів, вул. Текстильників, 16/55) 
з питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Маюра А.М., контактний телефон 67-84-70. Режим ро-
боти: пн.-чт. з 8.30 по 17.30 пт. з 8.30 по 16.30 

До Новозаводського відділу державної виконавчої служби Чернігівського 
міського управління юстиції (м. Чернігів, вул. Шевченка, 118) викликається Ківа 
Андрій Анатолійович, (місце реєстрації:  м. Чернігів, вул. Дьошина, 44) з питань 
виконання рішення суду.

Державний виконавець Маюра А.М., контактний телефон 67-84-70. Режим ро-
боти: пн.-чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30 

До Новозаводського відділу державної виконавчої служби Чернігівського місь-
кого управління юстиції (м. Чернігів, вул. Шевченка, 118) викликається Турбіна 
Людмила Володимирівна, (місце реєстрації:  м. Чернігів, вул. Льговська, 26) з 
питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Маюра А.М., контактний телефон 67-84-70. Режим ро-
боти: пн.-чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30 

До Новозаводського відділу державної виконавчої служби Чернігівського місь-
кого управління юстиції (м. Чернігів, вул. Шевченка, 118) викликається Борисова 
Людмила Василівна, (місце реєстрації:  м. Чернігів, вул. Текстильників, 34/5/2) з 
питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Маюра А.М., контактний телефон 67-84-70. Режим ро-
боти: пн.-чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30 

До Новозаводського  відділу державної виконавчої служби Чернігівського місь-
кого управління юстиції (м. Чернігів вул. Шевченка 118) викликається Шнуренок 
Володимир Вікторович, (місце реєстрації м. Чернігів вул. Елеваторна 2/74) з пи-
тань виконання рішення суду.

Державний виконавець Сбоєв В.В.,контактний телефон (671-942). Режим робо-
ти: пн.-чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До Новозаводського  відділу державної виконавчої служби Чернігівського місь-
кого управління юстиції (м. Чернігів вул. Шевченка 118) викликає Сироїд Віктор 
Михайлович, (місце реєстрації м. Чернігів, вул. Я. Галана 23) з питань виконання 
рішення суду.

Державний виконавець Сбоєв В.В., контактний телефон (671-942). Режим ро-
боти: пн.-чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До Новозаводського  відділу державної виконавчої служби Чернігівського 
міського управління юстиції (м. Чернігів вул. Шевченка 118) викликається Гойса 
Олексій Віталійович, (місце реєстрації м. Чернігів, вул. Незалежності 52/54) з пи-
тань виконання рішення суду.

Державний виконавець Сбоєв В.В., контактний телефон (671-942). Режим ро-
боти: пн.-чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До Новозаводського відділу державної виконавчої служби Чернігівського місь-
кого управління юстиції (.м. Чернігів вул. Шевченка 118) викликається Вешняк 
Олена Анатоліївна, (місце реєстрації м. Чернігів, вул. Незалежності 72/68) з пи-
тань виконання рішення суду.

Державний виконавець Сбоєв В.В.,контактний телефон (671-942). Режим робо-
ти: пн.-чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До Новозаводського відділу державної виконавчої служби Чернігівського місь-
кого управління юстиції (14030, м. Чернігів, вул. Шевченка, 118) викликається 
керівник Приватного підприємства «Євробудкомплектація» Кузьменко Дмитро 
Олександрович (місце реєстрації підприємства: 14037, м. Чернігів, вул. Інстру-
ментальна, 8) з питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Нитченко Ю.М., контактний тел. (0462) 653-
983, режим роботи: пн. – чт. з 08.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30. 

До Новозаводського відділу державної виконавчої служби Чернігівського місь-
кого управління юстиції (14030, м. Чернігів, вул. Шевченка, 118) викликається ке-
рівник Приватного підприємства «Опціон-Трейд» Ющенко Геннадій Євгенійович 
(місце реєстрації підприємства: 14026, м. Чернігів, вул. Квітнева, 15-А) з питань 
виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Нитченко Ю.М., контактний тел. (0462) 653-
983, режим роботи: пн. – чт. з 08.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До Новозаводського відділу державн ої виконавчої служби Чернігівського місь-
кого управління юстиції (14030, м. Чернігів, вул. Шевченка, 118) викликається ке-
рівник Товариства з обмеженою відповідальністю «Саксес» Герасименко Сергій 
Костянтинович (місце реєстрації товариства: 14010, м. Чернігів, вул. О. Беспало-
ва, 14) з питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Нитченко Ю.М., контактний тел. (0462) 653-
983, режим роботи: пн. – чт. з 08.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30. 

До Новозаводського відділу державної виконавчої служби Чернігівського місь-
кого управління юстиції (14030, м. Чернігів, вул. Шевченка, 118) викликається 
Дегтярьов Артем Валентинович (місце реєстрації: м. Чернігів, вул. Стаханівців 
7-а/87) з питань виконання рішення суду.

Головний державний виконавець Богуш М.В., контактний тел. (0462) 653-983, 
режим роботи: пн. – чт. з 08.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30. 

До Новозаводського  відділу державної виконавчої служби Чернігівського місь-
кого управління юстиції ( м. Чернігів вул. Шевченка 118) викликається Купрієнко 
Андрій Сергійович, (місце реєстрації м. Чернігів вул. Щорса, 37/8) з питань ви-
конання рішення суду.

Старший державний виконавець Кудрик Ю.С., контактний телефон (671-942). 
Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До Новозаводського  відділу державної виконавчої служби Чернігівського місь-
кого управління юстиції ( м. Чернігів вул. Шевченка 118) викликається Масюк 
Галина Володимирівна, (місце реєстрації м. Чернігів, вул. Щорса, 40/4) з питань 
виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Кудрик Ю.С., контактний телефон (671-942). 
Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До Новозаводського  відділу державної виконавчої служби Чернігівського місь-
кого управління юстиції ( м. Чернігів вул. Шевченка 118) викликається Діденко 
Людмила Вікторівна, (місце реєстрації м. Чернігів вул. Боженка, 81/1) з питань 
виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Кудрик Ю.С., контактний телефон (671-942). 
Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До Новозаводського відділу державної виконавчої служби Чернігівського місь-
кого управління юстиції ( м. Чернігів вул. Шевченка 118) викликає Медведєва 
Валерія Володимировича, (місце реєстрації м. Чернігів, вул. Слобідська, 79/49) з 
питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Кудрик Ю.С., контактний телефон (671-942). 
Режим роботи: пн.-чт.з 8.30 по 17.30, пт.з 8.30 по 16.30.

До Новозаводського відділу державної виконавчої служби Чернігівського 
міського управління юстиції (.м. Чернігів вул. Шевченка 118) викликає Сватусь 
Віталія Васильовича, (місце реєстрації м. Чернігів провул. Вокзальний 22\8 ) з 
питань виконання рішення суду.

Головний державний виконавець Гнип В.В., контактний телефон (671-942). 
Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До Новозаводського  відділу державної виконавчої служби Чернігівського 
міського управління юстиції (.м. Чернігів вул. Шевченка 118) викликає Кондратей 
Сергій Миколайович, (місце реєстрації м. Чернігів, вул. Старобілоуська 47\92) з 
питань виконання рішення суду.

Головний державний виконавець Гнип В.В., контактний телефон (671-942). 
Режим роботи: пн.-чт.з 8.30 по 17.30,пт.з 8.30 по 16.30.

Відповідно до частини 1 стат-
ті 27 Сімейного кодексу України 
державна реєстрація шлюбу вста-
новлена для забезпечення ста-
більності відносин між жінкою та 
чоловіком, охорони прав та інтере-
сів подружжя, їхніх дітей, а також в 
інтересах держави та суспільства. 

Зокрема, хотілося б звернути 
увагу читачів на існування статті 
у Сімейному кодексі України, яка 
називається «Взаємна обізнаність 
наречених про стан здоров’я» 
(стаття 30). Відповідно до цієї стат-
ті наречені (тобто особи, які пода-
ли заяву про реєстрацію шлюбу), 
зобов’язані повідомити один одно-
го про стан свого здоров’я.

На жаль, сьогодні спосте-
рігається різке зниження рівня 
здоров’я нації взагалі і дітей осо-
бливо. Статистика хвороб, в тому 
числі серед дітей, просто лякає. 
Не секрет, що Україна є однією з 
країн – «лідерів» серед країн ко-
лишнього СРСР по числу хворих 
на алкоголізм та наркоманію. За-
хворюваність на туберкульоз має 
масштаби епідемії. Поява та темпи 

зростання захворювання на СНІД 
також вимагають прийняття дер-
жавою адекватних ефективних за-
ходів. Така ситуація може призве-
сти до небезпечних соціальних та 
генетичних наслідків. Тому вста-
новлення медичного обстеження 
наречених у репродуктивному віці 
є однією із законодавчих спроб 
оздоровлення нації та має надати 
можливість жінці та чоловікові про-
йти відповідну медичну корекцію 
до зачаття дитини.

Відповідно до частини 1 стат-
ті 30 Сімейного кодексу України 
наречені зобов’язані повідомити 
один одного про стан свого здо-
ров’я. Однак, не передбачено на-
слідки, які можуть статися в разі 
порушення цього правила: зокре-
ма, відмова наречених у проход-
женні медичного обстеження або 
в інформуванні один одного про 
стан здоров’я не дає можливо-
сті відмови у прийнятті заяви або 
реєстрації шлюбу. Водночас, як 
зазначають фахівці, непоінформо-
ваність однієї з осіб про наявність 
у другої тяжких захворювань, на-

приклад таких, як ВІЛ - інфекція, 
туберкульоз тощо, може призве-
сти до непоправних наслідків.

Держава забезпечує ство-
рення умов для медичного обсте-
ження осіб, які подали заяву про 
реєстрацію шлюбу, встановлюю-
чи порядок здійснення такого об-
стеження. Вимоги законодавства 
щодо інформування майбутнього 
подружжя про стан здоров’я реалі-
зується наступним чином.

Постановою Кабінету Міністрів 
України від 16 листопада 2002 
року № 1740 (із змінами і допов-
неннями) затверджено Порядок 
здійснення добровільного медич-
ного обстеження осіб, які подали 
заяву про реєстрацію шлюбу. 

Відомості про результати ме-
дичного обстеження повідомля-
ються лише особам, які пройшли 
обстеження, і заносяться до ме-
дичних карток.

Таким чином, медичне обсте-
ження осіб, які подали заяву на ре-
єстрацію шлюбу, є добровільним. 
Результати медичного обстеження 
осіб є таємницею і повідомляються 
лише нареченим.

Відповідно до частини 5 стат-
ті 30 Сімейного кодексу України 
приховування відомостей про стан 

здоров’я одним з наречених, на-
слідком чого може стати (стало) по-
рушення фізичного або психічного 
здоров’я іншого нареченого чи їхніх 
нащадків, може бути підставою для 
визнання шлюбу недійсним.

Таким чином, закон перед-
бачає певні правові наслідки у 
випадках, коли особа приховала 
наявність у неї тяжкої хвороби, а 
також хвороби, небезпечної для 
другого з подружжя, їхніх нащад-

ків. Зокрема, шлюб з особою, яка 
приховала свою тяжку хворобу або 
хворобу, небезпечну для другого з 
подружжя і (або) їхніх нащадків, 
може бути визнаний недійсним за 
рішенням суду (стаття 41 Сімейно-
го кодексу України).

Спеціаліст 2 категорії відділу 
державної реєстрації актів 

цивільного стануреєстраційної 
служби Чернігівського міського 

управління юстиції  
Марина Моцар

Відповідальність за корупційні або пов’язані з 
корупцією правопорушення відповідно до вимог чинного 

антикорупційного законодавства
З 26 квітня 2015 року в Україні набрав чинності но-

вий, більш досконалий  Закон України «Про запобігання 
корупції» (далі-Закон), як один з основних норматив-
но-правових актів, спрямованих на подолання такого 
небезпечного явища, як корупція.

Обізнаність наречених
про стан здоров’я та правові наслідки

Державна реєстрація шлюбу має конститутивне (правоутворю-
юче) значення. Держава заінтересована у зміцненні та стабільності 
шлюбу та правовідносин, що він породжує. 
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Графік проведення прямої «гарячої» телефонної лінії по Головному територіальному управлінню 
юстиції у Чернігівській області на липень 2015 року

Головним територіальним управлінням юстиції у 
Чернігівській області оголошено конкурс на заміщення 

наступних вакантних посад:

ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ!
Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області нагадує представникам 

юридичних осіб, які були зареєстровані до 25 листопада 2014 року, на необхідність подачі до державного реєстратора реєстрацій-
ної картки Форми 4 для внесення відомостей про своїх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).

Термін подачі таких відомостей продовжено до 25 вересня 2015 року. 
Також звертаємо увагу, що від обов’язку подання відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) звільнено 

політичні партії, творчі спілки, їх територіальні осередки, адвокатські об’єднання, торгово-промислові палати, релігійні організації, 
державні та комунальні підприємства, юридичні особи, учасниками яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні влас-
ники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх учасниками (членами).

Підприємці, які подавали документи за Формою 4 з минулого року, не повинні проходити цю процедуру вдруге.
За неподання інформації про контролера державному реєстратору передбачається адміністративна відповідальність керівника 

юридичної особи, і за це встановлено штраф від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 5100 до 8500 
грн.

У Чернігівській області відкриваються місцеві 
центри з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги

Мешканцям міста Чернігова про новації Мін’юсту

15 липня 2015 року в Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області відбудеться пряма «гаряча» теле-
фонна 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.

22 липня 2015 року в Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області відбудеться пряма «гаряча» теле-
фонна лінія. З 15.30 до 16.30 на запитання громадян відповідатиме в.о. начальника управління державної виконавчої служби 
Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області – Єдомаха Алла Володимирівна.

 Телефон «гарячої» лінії – 67-59-62.

- головного державного виконавця відділу 
державної виконавчої служби Корюківського ра-
йонного управління юстиції (на час відсутності ос-
новного працівника). Вимоги: повна вища юридична 
освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, 
спеціаліста, громадянство України, досконале воло-
діння державною мовою, знання комп’ютера. Прийом 
документів проводиться з 11 червня 2015 року по 10 
липня 2015 року; 

- старшого державного виконавця Деснян-
ського відділу державної виконавчої служби Чер-
нігівського міського управління юстиції (на час 
відсутності основного працівника). Вимоги: повна 
вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем магістра, спеціаліста, громадянство Украї-
ни, досконале володіння державною мовою, знання 
комп’ютера. Прийом документів проводиться з 11 
червня 2015 року по 10 липня 2015 року; 

- державного виконавця відділу державної 
виконавчої служби Бобровицького районного 
управління юстиції. Вимоги: вища юридична освіта 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, ба-
калавра, громадянство України, досконале володін-
ня державною мовою, знання комп’ютера. Прийом 
документів проводиться з 11 червня 2015 року по 10 
липня 2015 року; 

- державного виконавця відділу державної 
виконавчої служби Городнянського районного 
управління юстиції. Вимоги: вища юридична освіта 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, ба-
калавра, громадянство України, досконале володін-
ня державною мовою, знання комп’ютера. Прийом 
документів проводиться з 11 червня 2015 року по 10 
липня 2015 року; 

- державного виконавця відділу державної ви-
конавчої служби Новгород-Сіверського міськра-
йонного управління юстиції. Вимоги: вища юридич-
на освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціа-
ліста, бакалавра, громадянство України, досконале 
володіння державною мовою, знання комп’ютера. 
Прийом документів проводиться з 11 червня 2015 
року по 10 липня 2015 року; 

- провідного спеціаліста Центрального відді-
лу державної виконавчої служби Чернігівського 
міського управління юстиції (на час відсутності ос-
новного працівника). Вимоги: повна вища юридична 
освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліс-
та, магістра, стаж  роботи за фахом на державній 
службі на посаді спеціаліста І або ІІ категорій не мен-
ше одного року або стаж роботи за фахом в інших 
сферах не менше двох років, громадянство Украї-
ни, досконале володіння державною мовою, знання 
комп’ютера. Прийом документів проводиться з 11 
червня 2015 року по 10 липня 2015 року. 

Додаткова інформація щодо основних функціо-
нальних обов’язків, розміру та умов оплати праці на-
дається кадровою службою.

Документи приймаються відділом кадрової 
роботи та державної служби Головного територі-
ального управління юстиції у Чернігівській облас-
ті за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 43, каб. 
109, тел. 778215.

Керівництвом Головного територіального управління юс-
тиції у Чернігівській області 13-14 червня 2015 року прове-
дено акцію по інформуванню чернігівців про впровадження 
Міністерством юстиції України електронних онлайн-сервісів.

Начальник Головного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області Юрій Власенко, в.о. заступника начальни-
ка Головного територіального управління юстиції з питань дер-
жавної реєстрації – начальника управління державної реєстра-
ції Ірина Жмака, начальник відділу державної реєстрації речо-
вих прав на нерухоме майно управління державної реєстрації 
В’ячеслав Черниш, начальник відділу реєстрації нормативно- 
правових актів, правової роботи та правової освіти Інна Кебець
разом з працівниками Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області та реєстраційної служби Черні-
гівського міського управління юстиції в Центрі надання адмі-
ністративних послуг і на центральних вулицях міста спілкува-
лись із жителями міста Чернігова, розповідали про можливість 
швидко та зручно отримати всі необхідні документи через си-
стему онлайн- сервісів.

Під час акції розповсюджувались інформаційні буклети 
Міністерства юстиції України.

Головним територіальним 
управлінням юстиції у 

Чернігівській області приділяється 
увага наданню безоплатної первин-
ної правової допомоги населенню

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

вового характеру (крім документів процесуального ха-
рактеру);

– допомоги в забезпеченні доступу особи до вто-
ринної правової допомоги та медіації.

За  отриманням безоплатної первинної правової до-
помоги можна звернутися до громадської приймальня 
з надання безоплатної первинної правової допомоги, 
створеної 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 поверх,  каб. 403-404).

Працює громадська приймальня у Чернігівській 
обласній універсальній бібліотеці ім. В.Г. Короленка. 
Прийом громадян ведуть спеціалісти відділів Головного 
територіального управління юстиції у Чернігівській об-
ласті, державні нотаріуси, студенти-консультанти юри-
дичної клініки „Adiutorium” Чернігівського державного 
технологічного університету, а також спеціалісти відді-
лення Національної служби посередництва і примирен-
ня в Чернігівській області. Прийом громадян відбува-
ється за попереднім записом кожного другого та 
четвертого четверга місяця з 15-00 до 16-30.  

УВАГА КОНКУРС!

1 липня 2015 року у містах Чернігів, Ніжин і 
Мена відкриваються місцеві центри з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги.

Соціально незахищеним українцям надава-
тимуть безоплатну правову допомогу в цивіль-
них та адміністративних судових справах.

Правова допомога гарантуватиметься гро-
мадянам, які належать до визначених законом 
категорій: малозабезпеченим (особам, середній 
місячний сукупний сімейний дохід не перевищує 
прожиткового мінімуму), учасникам бойових дій 
(це стосується, зокрема, учасників АТО з від-
повідним статусом, особливо це актуально для 
сімей загиблих), дітям-сиротам, дітям, позбавле-
ним батьківського піклування, біженцям та низці 
інших соціально незахищених категорій грома-
дян.

 Додаткова інформація:
Менський місцевий центр з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги за адресою м.Мена, Червона Площа 9 обслуговува-
тиме: Коропський, Корюківський, Менський, Новгород-Сіверський, 
Семенівський, Сосницький та Щорський райони.

Ніжинський місцевий центр з надання безоплатної вторинної пра-
вової допомоги за адресою м.Ніжин, вул. Богуна 8 обслуговуватиме: 
Бобровицький, Борзнянський, Варвинський, Ічнянський, Куликів-
ський, Ніжинський, Носівський, Прилуцький, Срібнянський, Талала-
ївський райони та міста Ніжин і Прилуки.

Чернігівський місцевий центр з надання безоплатної вторин-
ної  правової допомоги за адресою м.Чернігів, пр-т Перемоги 139, 
оф. 702, 705 обслуговуватиме: Городнянський, Козелецький, Ріпкин-
ський, Чернігівський райони та міста Чернігів і Славутич.

Графік роботи центрів: Пн-Пт з 9-00 до 18-00, перерва з 13-00 до 
14-00, Сб, Нд - вихідні дні.


