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На розгляд Парламенту 
внесено закони, які 

забезпечать запровадження 
інституту приватних 

виконавців
Президент України Петро Порошенко 

у якості невідкладних вніс на розгляд до 
Верховної Ради пакет законопроектів, 
покликаних реформувати систему при-
мусового виконання судових та інших 
рішень і запровадити в Україні інститут 
приватних виконавців.

До пакету увійшли розроблені Міністер-
ством юстиції спільно з депутатами та пред-
ставниками Ради з питань судової реформи 
при Президентові України проекти Законів 
України «Про органи та осіб, які здійсню-
ють примусове виконання судових рішень і 
рішень інших органів» (№ 2506а), «Про ви-
конавче провадження» (№ 2507а) та «Про 
внесення зміни до Податкового кодексу 
України (щодо приватних виконавців)» (№ 
2508а).

Запропонована для розгляду Верхов-
ною Радою реформа забезпечить створен-
ня в Україні змішаної системи примусового 
виконання рішень та запровадить інститут 
приватних виконавців.

Приватні виконавці на рівні із державни-
ми зможуть виконувати усі рішення судів та 
інших органів, окрім тих, які стосуються соці-
ально чуттєвих категорій (виселення та все-
лення громадян, відібрання дитини), а також 
державних органів та підприємств.

Окрім того, запропоновані законопро-
екти встановлюють максимально короткі та 
чітко визначені строки вчинення виконавчих 
дій і прийняття процесуальних рішень, вво-
дять повну фіксацію всіх дій та спрощують 
порядок отримання сторонами інформації 
про провадження за допомогою електро-
нних сервісів.

Водночас буде створено Єдиний реєстр 
боржників для оперативного інформування 
бізнесу щодо платоспроможності контраген-
тів, запровадження електронної взаємодії з 
органами, які здійснюють реєстрацію прав, 
та направлення постанов про арешт коштів 
та платіжних вимог до банківських установ у 
електронній формі.

Разом з тим, реформаторський пакет 
законів передбачає створення механізму ре-
алізації земельних ділянок в процедурі вико-
навчого провадження шляхом їх продажу на 
електронних торгах та впроваджує інститут 
судового контролю за виконанням рішень.

Прийняття законопроектів забезпечить 
усунення корупційних ризиків при здійснен-
ні виконавчого провадження та підвищення 
ефективності виконання рішень.

Окрім цього, у виконавчій сфері буде 
створене здорове конкурентне середовище і 
додаткові робочі місця. Закони також перед-
бачають уведення ефективних механізмів 
мотивації праці державних і приватних вико-
навців задля підвищення їх зацікавленості у 
позитивному результаті виконання рішень.

ДО УВАГИ АДВОКАТІВ!

Оголошено конкурс з відбору ад-
вокатів, які залучаються для надання 
безоплатної вторинної правової допо-
моги. Заяви для проходження конкурсу 
приймаються Головним територіальним 
управлінням юстиції у Чернігівській об-
ласті, а також всіма районними, міським, 
міськрайонними управліннями юстиції 
до 30 вересня 2015 року.

З повним текстом оголошення мож-
на ознайомитися на офіційному веб-сай-
ті Головного територіального управ-
ління юстиції у Чернігівській області 
http://just.cg.gov.ua.

«Ми будемо переймати досвід 
Чернігівщини», – Ігор Алексєєв
13 серпня 2015 року в Чернігівській об-

ласті з робочим візитом перебував радник 
Міністра юстиції, народний депутат України 
Ігор Алексєєв.

В рамках робочої програми Ігор Алексєєв та 
начальник Головного територіального управлін-
ня юстиції у Чернігівській області Юрій Власенко 
відвідали Чернігівський місцевий центр надання 
безоплатної вторинної правової допомоги та 
Центр надання адміністративних послуг міста 
Чернігова. До цих заходів долучився також на-
родний депутат Олександр Кодола.

На прес-конференції, що відбулась в Чер-
нігівській обласній державній адміністрації, 
обговорювались питання спрощення процедур 
реєстрації бізнесу та майна, зокрема, передачі 
повноважень щодо реєстрації нерухомості і біз-
несу безпосередньо місцевим органам влади, 
удосконалення надання адміністративних по-
слуг тощо.

«Міністерство юстиції України перебуває 
зараз на порозі знакових змін. Нові правила 
реєстрації бізнесу і нерухомості, а також запро-
вадження пілотних проектів мають якнайбільш 
спростити процедуру та зробити її максималь-
но доступною для населення», – сказав Ігор 
Алексєєв. 

Також народний депутат відзначив, що Мі-
ністерство юстиції України схвально сприймає 
діяльність Головного територіального управ-
ління юстиції у Чернігівській області із впрова-

дження реформ. Зокрема, він позитивно оцінив 
запровадження онлайн-консультацій та реєстра-
ції новонароджених при пологовому будинку на 
Чернігівщині.

«Ми будемо переймати досвід Чернігівщи-
ни. Нічого в цьому поганого немає. Є тільки ба-
гато плюсів у тому, щоб всі управління юстиції, 
і взагалі весь державний апарат, максимально 
працював з використанням IT-технологій», – за-
значив Ігор Алексєєв.

З цікавістю журналісти сприйняли інфор-
мацію щодо підсумків конкурсного відбору на 
посади заступників начальника Головного тери-
торіального управління юстиції у Чернігівській 
області. Юрій Власенко підкреслив, що заяви 
претендентів, рівень їх освіти та кваліфікова-
ності розглядала незаангажована комісія при 
Мін’юсті, до складу якої не входив жоден пред-
ставник обласного управління. Результат такого 
підходу засвідчує, що, маючи відповідну освіту 
та фаховий рівень, можна реалізувати себе як 
професіонала в органах юстиції.

Надалі народний депутат поспілкувався з 
громадянами за допомогою он-лайн технологій, 
запроваджених в Головному територіальному 
управлінні юстиції у Чернігівській області. Жи-

телів Бобровицького, Городнянського, Козелецького, Коропського, Корюківського, Новгород-Сівер-
ського та Прилуцького районів цікавили питання проходження державної служби, індексації заро-
бітних плат, надання адміністративних послуг, призначення допомоги по догляду за дитиною до 
досягнення нею трирічного віку тощо. Також, не погоджуючись із судовими рішеннями, громадяни 
скаржились на судову гілку влади.

За програмою візиту народний депутат Ігор Алексєєв також перебував у місті Ніжині, де знайо-
мився з роботою Ніжинського місцевого центру надання безоплатної вторинної правової допомо-
ги та Центру надання адміністративних послуг міста Ніжина. У Ніжинській міській ради відбулась 
зустріч за «круглим столом» з представниками аграрного бізнесу, управління Держгеокадастру, 
реєстраційної служби Ніжинського міськрайонного управління юстиції та приватними нотаріусами, 
під час якої обговорювались проблемні питання запровадження нових стандартів надання реєстра-
ційних послуг.
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Насамперед, кредитор – юридична або 
фізична особа, а також органи доходів і зборів 
та державні органи, які мають підтверджені у 
встановленому порядку документами вимоги 
щодо грошових зобов’язань до боржника.

Кредитори поділяються на конкурсних, 
поточних та забезпечених.

Зазначений поділ зумовлений порядком 
отримання правового статусу для кожного 
виду кредиторів.

В свою чергу: конкурсні кредитори – кре-
дитори за вимогами до боржника, які вини-
кли до порушення провадження у справі про 
банкрутство і виконання яких не забезпечено 
заставою майна боржника; поточні кредитори 
– кредитори за вимогами до боржника, які ви-
никли після порушення провадження у справі 
про банкрутство; забезпечені кредитори – 
кредитори, вимоги яких забезпечені заставою 
майна боржника (майнового поручителя).

Передумовою для організації та прове-
дення зборів кредиторів та комітету креди-
торів є розгляд господарським судом вимог 
кредиторів на попередньому засіданні суду, 
про що виноситься відповідна ухвала.

Протягом десяти днів після винесення ух-
вали за результатами попереднього засідан-
ня господарського суду розпорядник майна 
письмово повідомляє кредиторів згідно з реє-
стром вимог кредиторів, уповноважену особу 
працівників боржника та уповноважену особу 
засновників (учасників, акціонерів) боржника 
про місце і час проведення зборів кредиторів 
та організовує їх проведення.

До компетенції зборів кредиторів нале-
жить прийняття рішення про: визначення 
кількісного складу та обрання членів комітету 
кредиторів; дострокове припинення повнова-
жень комітету кредиторів або окремих його 
членів; схвалення плану санації боржника в 

процедурі розпорядження майном; інші пи-
тання, передбачені законом.

Важливо зазначити, що учасниками збо-
рів кредиторів боржника з правом вирішаль-
ного голосу є конкурсні кредитори, визнані 
господарським судом та внесені до реєстру 
вимог кредиторів.

На час дії процедур банкрутства збори 
кредиторів обирають комітет кредиторів у 
складі не більше ніж сім осіб. Вибори коміте-
ту кредиторів проводяться відкритим голосу-
ванням більшістю голосів присутніх на зборах 
кредиторів з особливостями, визначеними 
законом. Кредитор, що має двадцять п’ять і 
більше відсотків голосів, автоматично вклю-
чається до складу комітету кредиторів.

Під час проведення процедур банкрут-
ства інтереси всіх кредиторів представляє 
комітет кредиторів.

Комітет кредиторів є насамперед коле-
гіальним органом, що створюється з числа 
кредиторів, який уповноважений приймати 
рішення згідно норм Закону України «Про від-
новлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом».

Комітет кредиторів боржника за своєю 
суттю є представницьким органом кредиторів 
та виконує, серед іншого, функції контролю 
та узгодження дій арбітражного керуючого на 
різних стадіях процедур банкрутства.

Зокрема до компетенції комітету кредито-
рів належить прийняття рішення про: обрання 
голови комітету; скликання зборів кредиторів; 
звернення до господарського суду з клопо-
танням про відкриття процедури санації, ви-
знання боржника банкрутом і відкриття лікві-
даційної процедури у випадках, передбачених 
законом; звернення до господарського суду з 
клопотанням про призначення арбітражного 
керуючого (керуючого санацією, ліквідатора), 

припинення повноважень арбітражного керу-
ючого (керуючого санацією, ліквідатора) та 
про призначення іншого арбітражного керую-
чого (керуючого санацією, ліквідатора); підго-
товку та укладення мирової угоди; схвалення 
плану санації боржника, змін та доповнень 
до нього у випадках, передбачених законом; 
визначення складу майна в разі продажу ча-
стинами майна у процедурі санації боржника 
або ліквідації банкрута; внесення пропозицій 
господарському суду щодо продовження або 
скорочення строку процедур розпорядження 
майном боржника чи санації боржника; інші 
питання, передбачені законом.

Під час роботи комітету кредиторів у ньо-
му можуть брати участь з правом дорадчого 

органу арбітражний керуючий, представник 
працівників боржника, уповноважена особа 
засновників (учасників, акціонерів) боржни-
ка, забезпечений кредитор та в разі необ-
хідності представник органу уповноваженого 
управляти державним майном, і представник 
органу місцевого самоврядування.

Створюючи зазначену модель представ-
ницького органу кредиторів, законодавець 
збалансував правові відносини, що відбува-
ються між усіма процесуальними учасниками 
у справах про банкрутство.

Начальник Головного територіального
управління юстиції у Чернігівській області

Юрій Власенко

Виконання рішень 
судів про поновлення 

на роботі
Сучасний досвід засвідчує, що серед трудових спорів, 

які виникають у відносинах між працівником та роботодав-
цем, значна частка стосується тих, які випливають із не-
законного звільнення (переведення) працівника, а відтак, 
пов’язані з його поновленням на роботі.

Найбільш поширеним способом урегулювання спорів про 
поновлення на роботі є звернення до суду. 

Рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого 
або переведеного працівника виконується негайно. Держав-
ний виконавець відкриває виконавче провадження не пізніше 
наступного робочого дня після надходження виконавчого доку-
мента про поновлення на роботі незаконно звільненого або пе-
реведеного працівника і невідкладно розпочинає його примусо-
ве виконання, перевіряє виконання рішення не пізніше наступ-
ного робочого дня після відкриття виконавчого провадження. 

Відповідно до статті 76 Закону України «Про виконавче 
провадження» (далі – Закон) виконання рішення вважається за-
кінченим з дня видачі відповідного наказу або розпорядження 
власником підприємства, установи, організації або уповнова-
женим ним органом, фізичною особою, фізичною особою-під-
приємцем, який прийняв незаконне рішення про звільнення 
або переведення працівника, після чого державний виконавець 
виносить постанову про закінчення виконавчого провадження.

У разі невиконання власником підприємства, установи, ор-
ганізації або уповноваженим ним органом, фізичною особою, 
фізичною особою-підприємцем рішення про поновлення на ро-
боті незаконно звільненого або переведеного працівника дер-
жавний виконавець виносить постанову про накладення штра-
фу відповідно до статті 89 Закону, на боржника – фізичну особу 
від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян (від 170 до 340 грн.); на посадових осіб – від двадцяти 
до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 
340 до 680 грн.); на боржника – юридичну особу – від сорока до 
шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 
680 до 1020 грн.) та встановлює новий строк виконання.

У разі повторного невиконання рішення боржником без 
поважних причин державний виконавець у тому ж порядку на-
кладає на нього штраф у подвійному розмірі та звертається до 
правоохоронних органів з поданням (повідомленням) про при-
тягнення боржника до кримінальної відповідальності відповідно 
до закону. 

Головний спеціаліст сектору аналітики та статистики 
управління державної виконавчої служби Головного 

територіального управління юстиції у Чернігівській області
Вікторія Захаренко

Широко застосовуваними варіантами розпорядження 
майном після смерті є: складення заповіту або укладення 
договору довічного утримання. Проте, не всі знають, що 
є ще можливість відчуження майна після смерті, хоч і не 
дуже популярна, проте не менш ефективна – укладення 
спадкового договору. 

Важко точно відповісти, який саме вид правочинів 
представляє спадковий договір. Старих і нікому не потріб-
них, чи нових і прогресивних договорів. З одного боку, схо-
жі по своїй суті договори зустрічались ще у Стародавньому 
Римі, а з іншого боку, спадковий договір – це нове поняття, 
яке з’явилось в цивільному законодавстві України лише в 
2004 році.

Що ж таке спадковий договір?
Поняття спадкового договору зазначено в статті 1302 Ци-

вільного кодексу України. У відповідності до цієї статті за спад-
ковим договором одна сторона (набувач) зобов’язується вико-
нувати розпорядження другої сторони (відчужувача) і в разі його 
смерті набуває право власності на майно відчужувача. Відчужува-
чем у спадковому договорі може бути подружжя, один із подружжя 
або інша особа. Набувачем у спадковому договорі може бути фі-
зична або юридична особа. Спадковий договір укладається у пись-
мовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню, а також дер-
жавній реєстрації у Спадковому реєстрі. Предметом спадкового 
договору є будь-яке нерухоме чи рухоме майно, задля отримання 
якого  набувач може бути зобов’язаний вчинити певну дію майно-
вого або немайнового характеру до відкриття спадщини або після 
її відкриття. Також якщо предметом спадкового договору є майно, 
право власності на яке підлягає державній реєстрації, нотаріус у 
тексті договору зазначає про необхідність реєстрації права влас-
ності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно після 
смерті відчужувача. Нотаріус, який посвідчив спадковий договір, 
після смерті відчужувача повинен здійснити реєстрацію права 
власності за спадковим договором у Державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майно. Як на мене, реєстрація нотаріусом права 
власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме май-
но, саме після смерті відчужувача, і є основною причиною, чому 
спа дковий договір менш поширений, ніж договір довічного утри-
мання, адже після смерті відчужувача може виникнути проблема з 
оформленням права власності, яку я пізніше наведу. 

Задля забезпечення виконання спадкового договору на май-
но, визначене у спадковому договорі, нотаріус, який посвідчив 
цей договір, накладає заборону відчуження. Це робиться для 
захисту інтересів набувача. Адже без такої заборони відчужувач 
міг би легко укладати такі самі договори з іншими людьми. Також 
законодавець продумав випадок, коли відчужувач склав заповіт 

щодо майна, вказаного у спадковому договорі. У такому випад-
ку, цей заповіт є нікчемним і не має юридичної сили. А якщо у 
заповіті містяться розпорядження не лише стосовно майна, яке 
є предметом спадкового договору, але і стосовно іншого майна 
спадкодавця, такий заповіт визнається недійсним лише у частині 
розпорядження майном, вказаним у спадковому договорі.

Також спадковий договір може бути розірваний судом:
– на вимогу відчужувача у разі невиконання набувачем його 

розпоряджень;
– на вимогу набувача у разі неможливості виконання ним роз-

поряджень відчужувача.
По своїй суті спадковий договір легко виступає альтернати-

вою іншим подібним правочинам, проте є деякі спірні питання. 
Наприклад, правовстановлюючий документ на майно після його 
огляду нотаріусом повертається власнику майна (відчужувачу). 
Пізніше, після смерті відчужувача, нотаріусу повертається право-
встановлюючий документ на нерухоме майно, що було предметом 
договору, який приєднується до примірника спадкового договору, 
що зберігається у справах нотаріуса. Лишається питання: ,,Що 
робити, якщо цей документ буде загублений?’’, адже він потрібен 
нотаріусу для приєднання до примірника спадкового договору.

 І хоча в всесвітній історії спадковий договір явище досить 
давнє, проте поняття спадкового договору з’явилось в Україні за 
роки її незалежності, тому практика застосування таких договорів 
не досить широка і повсякденна, але є сподівання, що з часом 
вона зросте.

Провідний спеціаліст відділу з питань нотаріату
Головного територіального управління юстиції

у Чернігівській області
Максим Рудик

СПАДКОВИЙ ДОГОВІР. 
Виклики сьогодення чи давно забуте старе

Комітет кредиторів у процедурі банкрутства: 
створення, функції, повноваження

Вивчаючи чинник впливу комітету кредиторів на процедуру відновлення платоспро-
можності боржника або визнання його банкрутом, необхідно зупинитися на деяких ас-
пектах щодо його створення, функцій та повноважень.
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Постановою Ка-
бінету Міністрів Укра-
їни від 27.04.1993 р. 
№301 «Про трудові 
книжки» із змінами, 
внесеними поста-
новою Кабінету Мі-
ністрів України від 
25.12.2013 р. №955, 
затверджено зра-
зок бланку трудової 
книжки і вкладиша 
до неї.

Згідно з пунктом 
3 Постанови № 301, 
трудові книжки збері-
гаються на підприєм-
ствах, а при звільненні 
працівника трудова 
книжка видається 
йому під розписку в 
журналі обліку. Ця ж 
Постанова застерігає про дисциплінарну та іншу відповідальність 
за порушення порядку організації ведення обліку, зберігання і 
видачі трудових книжок. Відповідальність за організацію веден-
ня обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на 
керівника підприємства. Проте зазвичай керівник підприємства 
не займається цим особисто, а наказом чи розпорядженням при-
значає відповідальну особу – за відсутності посади кадровика на 
невеликих підприємствах цю функцію іноді виконує бухгалтер або 
помічник керівника.

Порядок заповнення трудових книжок, вкладишів до них, вида-
чі трудової книжки у разі звільнення, чи дубліката трудової книжки, 
умо ви зберігання та обліку трудових книжок обумовлені Інструкці-
єю про порядок ведення трудових книжок працівників.

До трудової книжки заноситься наступна інформація:
відомості про працівника (прізвище, ім’я та по батькові, дата 

народження);
відомості про роботу, переведення на іншу постійну роботу, 

звільнення;
відомості про нагородження і заохочення;
відомості про відкриття, на які видані дипломи, про викори-

стані винаходи і раціоналізаторські пропозиції та про виплачені у 
зв’язку з цим винагороди;

Відповідно до пунктів 2.3., 2.4. «Інструкції про порядок веден-
ня трудових книжок працівників» записи в трудовій книжці при 
звільненні або переведенні на іншу роботу повинні провадитись у 
точній відповідності з формулюванням чинного законодавства і з 
посиланням на відповідну статтю, пункт закону. Усі записи в трудо-
вій книжці про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну 
роботу або звільнення, а також про нагороди та заохочення вно-
сяться власником або уповноваженим ним органом після видання 
наказу (розпорядження), але не пізніше тижневого строку, а в разі 
звільнення – у день звільнення і повинні точно відповідати тексту 
наказу (розпорядження).

Внесення до трудової книжки запису про звільнення необ-
хідно проводити в день фактичного звільнення працівника у від-
повідності до Наказу. В іншому випадку це може бути підставою 
для поновлення на роботі працівника, виплату йому коштів за 
«вимушений прогул», штрафні санкції від інспекції з охорони 
праці.

Відповідно до ст. 2 «Ін-
струкції про порядок веден-
ня трудових книжок праців-
ників» записи про причини 
звільнення у трудовій книж-
ці повинні провадитись у 
точній відповідності з фор-
мулюванням чинного зако-
нодавства із посиланням 
на відповідну статтю, пункт 
закону. Днем звільнення 
вважається останній день 
роботи. Додержання вище-
вказаних вимог «Інструкції 
про порядок ведення тру-
дових книжок працівників» 
є основою упорядковано-
сті кадрової документації і 
гарантією відсутності кон-
фліктів з працівниками. 

 Порядок видачі трудо-
вої книжки у разі звільнення 

працівника регулює стаття 4 «Інструкції про порядок ведення тру-
дових книжок працівників». Відповідно до даної статті власник або 
уповноважений ним орган зобов’язаний видати працівнику його 
трудову книжку в день звільнення з внесеним до неї записом про 
звільнення. При затримці видачі трудової книжки з вини власника 
або уповноваженого ним органу працівникові сплачується серед-
ній заробіток за весь час вимушеного прогулу. Днем звільнення 
в такому разі вважається день видачі трудової книжки. Про новий 
день звільнення видається наказ і вноситься запис до трудової 
книжки працівника. Раніше внесений запис про день звільнення 
визнається недійсним у порядку, встановленому пунктом 2.10 Ін-
струкції. Щодо заповнення трудової книжки при звільненні, а також 
щодо видачі трудової книжки при звільненні доцільно відмітити, що 
у разі звільнення працівника всі записи про роботу і нагороди, що 
внесені у трудову книжку за час роботи на цьому підприємстві, 
засвідчуються підписом керівника підприємства або спеціально 
уповноваженою ним особою та печаткою підприємства або печат-
кою відділу кадрів.

Ідеальний день звільнення відбувається так: працівник після 
закінчення робочого дня (оскільки день звільнення вважається 
робочим) ознайомлюється під підпис з наказом про звільнення 
(наказ виданий у той же день) і отримує у працедавця повний роз-
рахунок і заповнену трудову книжку (під підпис у Книзі обліку руху 
трудових книжок і вкладишів до них).

У випадку коли працівник відсутній на роботі в день звільнення 
роботодавець у день звільнення такого працівника надсилає йому 
поштове повідомлення із пропозицією про потребу отримання тру-
дової книжки (бажано рекомендованим листом «з повідомленням» 
роботодавця про отримання такого листа працівником, оскільки у 
разі виникнення трудового спору у роботодавця буде додатковий 
доказ щодо відсутності його вини у затримці видачі трудової книж-
ки працівнику).  При затримці видачі трудової книжки з вини робо-
тодавця працівник має право звернутися до суду. При винесенні 
судом рішення на користь працівника йому виплачується середній 
заробіток за весь час вимушеного прогулу.

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

Олеся Пушенко

Поняття та зміст 
шлюбного договору

Інститут шлюбного договору вже давно існує і 
успішно застосовується в переважній більшості країн 
світу. У різних країнах цей інститут має свої особли-
вості, проте єдиною метою його існування є надання 
подружжю достатньо широких можливостей для само-
стійного визначення своїх майнових відносин у шлюбі.
В законодавстві України інститут шлюбного договору 
з’явився з прийняттям 23 червня 1992 року Верховною 
Радою України Закону „Про внесення змін і доповнень 
до Кодексу про шлюб і сім’ю України”, згідно якого Ко-
декс було доповнено статтею 27-1, зміст якої свідчив 
про можливість укладання шлюбного контракту між 
особами, які вступають у шлюб. Згодом, зі вступом в 
дію Сімейного кодексу України, що набрав чинності 
1 січня 2004 року, термін „шлюбний контракт” було пере-
йменовано в „шлюбний договір”.

Сімейний кодекс України містить окрему главу (Глава 
10), яка присвячена питанням визначення порядку укла-
дення та розірвання шлюбного договору, змісту, форми до-
говору та регулює питання визначення у шлюбному догово-
рі правового режиму майна, порядку користування житлом, 
права на утримання.

Шлюбний договір може розглядатися як згода наре-
чених або подружжя щодо встановлення майнових прав 
та обов’язків подружжя, пов’язаних з укладенням шлюбу, 
його існуванням та припиненням.

Відповідно до частини 1 статті 92 Сімейного кодексу 
України, шлюбний договір може бути укладено особами, 
які подали заяву про реєстрацію шлюбу, а також подруж-
жям. Також, відповідно до частини 2 даної статті на укла-
дення шлюбного договору до реєстрації шлюбу, якщо його 
стороною є неповнолітня особа, потрібна письмова згода її 
батьків або піклувальника, засвідчена нотаріусом.

Згідно статті 93 Сімейного кодексу України шлюбним 
договором регулюються майнові відносини між подруж-
жям, визначаються їхні майнові права та обов’язки, також 
можуть бути визначені майнові права та обов’язки подруж-
жя як батьків.

Шлюбний договір не може регулювати особисті відно-
сини подружжя, а також особисті відносини між ними та 
дітьми. До того ж, шлюбний договір не може зменшувати 
обсягу прав дитини, які встановлені цим Кодексом, а також 
ставити одного з подружжя у надзвичайно невигідне мате-
ріальне становище. 

За шлюбним договором не може передаватися у влас-
ність одному з подружжя нерухоме майно та інше майно, 
право на яке підлягає державній реєстрації. 

Таким чином, слід зазначити, що існування інституту 
шлюбного договору є значним в законодавстві України, 
оскільки зумовлює розширення можливості регулювання 
сімейних відносин безпосередньо самими учасниками, бо 
саме, шлюбним договором майнові права й обов’язки по-
дружжя можуть бути визначені інакше, ніж це передбачено 
сімейним законодавством.

Провідний спеціаліст відділу державної реєстрації актів 
цивільного стану управління державної реєстрації Головного 

територіального управління юстиції у Чернігівській області
 Наталія Єрема

Саме для надання безоплатної первинної 
правової допомоги населенню створені громад-
ські приймальні при органах юстиції області (1 
– при Головному територіальному управлінні юс-
тиції у Чернігівській області і 23 – при районних, 
міськрайонних та міському управліннях). 

В Головному територіальному управлінні юс-
тиції у Чернігівській області правова громадська 
приймальня функціонує з листопада 2002 року. 
Громадянам надаються консультації та роз’яснен-
ня з правових питань, інша правова інформація, 
допомога у складанні документів правового ха-
рактеру (крім процесуальних документів). За не-
обхідності також надається допомога у доступі до 
вторинної правової допомоги та медіації. Важли-
вість і необхідність роботи правової громадської 
приймальні безперечна, і це повністю відповідає 
умовам сьогодення і напрямкам правоосвітньої 
діяльності органів юстиції.

За 7 місяців 2015 року у громадській при-
ймальні надано 123 консультації. Найбільш ва-
гомою допомогою для громадян є надання кон-
сультацій та роз’яснень чинного законодавства: 
цивільного, спадкового, земельного та сімейного. 
На прохання громадян надаються витяги із зако-
нодавчих та нормативно-правових актів.

Звертаються також за отриманням допомоги 
з інших питань, що не відносяться до компетенції 
органів юстиції – пенсійних питань, соціального 
захисту та ін.

Так, на прийомі була громадянка Л. з питан-
ням правомірності відмови у призначенні субсидії. 

Заявниця, крім пенсії, отримує за рішенням суду 
відшкодування шкоди, заподіяної злочином, і не 
включила цю суму відшкодування до свого сукуп-
ного доходу. Податки з таких виплат не утриму-
ються, що підтверджується довідкою з Державно-
го реєстру фізичних осіб-платників податків. 

Положення про порядок призначення та на-
дання населенню субсидій для відшкодування 
витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 
пічного побутового палива, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 
1995 р. №848 (в редакції постанови Кабінету Міні-
стрів України від 22 вересня 1997 р. №1050) одно-
значної відповіді на цю життєву ситуацію не дає.

Сукупний дохід обчислюється, виходячи з 
нарахованих особам доходів без урахування по-
датку з доходів фізичних осіб, а також розмірів 
державної соціальної допомоги, що виплачується 
структурними підрозділами з питань соціального 
захисту населення (крім частини допомоги при 
народженні дитини, виплата якої здійснюється 
одноразово, частини допомоги при усиновленні 
дитини, виплата якої здійснюється одноразово, 
одноразової вин агороди жінкам, яким присвоєно 
почесне звання України «Мати-героїня»). 

До сукупного доходу не враховуються спла-
чені особою аліменти, доходи від розміщення 
депозитів, грошове забезпечення військово-
службовців, осіб рядового і начальницького скла-
ду, які беруть безпосередню участь в антитеро-
ристичних операціях, допомога громадських та 

благодійних організацій, допомо-
га на поховання, одноразова до-
помога, яка надається відповідно 
до законодавства або за рішен-
нями органів виконавчої влади 
та місцевого самоврядування, 
підприємств, установ, організацій 
незалежно від форми власності. 

Виходячи з норм криміна ль-
ного процесуального пра ва від-
шкодування шкоди, заподіяної 
злочином, має на меті захист 
приватних прав та інтересів окре-
мих осіб, яким злочином заподія-
но матеріальної та/або моральної 
шкоди. Однак, такий вид виплат 
не є доходом або допомогою 
систематичного або одноразового характеру. В 
цьому випадку має місце прогалина в законодав-
стві, що регулює відносини призначення житлових 
субсидій, і аналогію законодавства неможливо за-
стосувати. Але, виходячи з того, що сума субсидії, 
перерахованої (виплаченої) надміру внаслідок по-
дання громадянином документів з недостовірними 
відомостями, повертається ним у подвійному роз-
мірі, на нашу думку відшкодування матеріальних 
збитків (моральної шкоди), заподіяної злочином, 
все ж таки варто включати до сукупного доходу, 
що враховується для призначення субсидії.

Інша заявниця М. проживає без реєстрації у 
квартирі на підставі договору найму житла і бажає 
отримувати субсидію без відкриття рахунків на 

власне ім’я. В цьому випадку не зареєстрованій 
особі, яка фактично проживає у житловому при-
міщенні, субсидія призначатиметься виключно за 
умови наявності договору найму (оренди) житла і 
переведення особових рахунків із сплати житло-
во-комунальних послуг (пункт 6 Положення про 
порядок призначення та надання населенню суб-
сидій для відшкодування витрат на оплату житло-
во-комунальних послуг, придбання скрапленого 
газу, твердого та рідкого пічного побутового па-
лива).

Начальник відділу реєстрації нормативно-правових 
актів, правової роботи та правової освіти

Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області

Інна Кебець

Безоплатна правова допомога, 
що надається органами юстиції 

Стаття 59 Конституції України закріплює право кожного громадянина на правову допомогу. Для забезпечення реаліза-
ції цієї норми прийнято Закон України «Про безоплатну правову допомогу», яким введено поняття первинної та вторинної 
безоплатної правової допомоги.

Видача трудової книжки у разі звільнення 
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Незабаром закінчується термін подання юридичними 
особами інформації про бенефіціарів

Верховна Рада продовжила на чотири місяці термін подачі держреєстратору юридичним 
особам інформації про своїх кінцевих бенефіціарів, прийняттям 21.05.2015 Закону України 
«Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарно-
го власника (контролера) юридичної особи» від 19.05.2015 № 2896-VII.

Закон звільняє від обов’язку подавати відомості за Формою 4 про кінцевих бенефіціар-
них власників (контролерів) політичні партії, творчі спілки, їх територіальні осередки, адво-
катські об’єднання, торгово-промислові палати, релігійні організації, державні та комунальні 
підприємства, юридичні особи, учасниками яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бе-
нефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх учасниками (члена-
ми). Це близько 700 тис. із 1,179 млн. діючих компаній. 

Також підприємці, які подавали документи за Формою 4 з минулого року, не повинні 
проходити цю процедуру вдруге.

З 11 липня цього року, згідно з відповідним наказом Міністерства юстиції України спро-
щено деякі форми карток, в тому числі, Форма 4. З цього часу, якщо змінився один пункт, 
для прикладу треба внести бенефіціарів, заповнюється лише 1 сторінка, де вказується, які 
саме зміни потрібно внести в Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-під-
приємців та подається відповідна сторінка цієї картки. Інші сторінки, у яких відсутні поля, що 
необхідно заповнити, відповідно, не подаються.

Тому, звертаємо увагу на те, що 25 вересня 2015 року закінчується термін подачі відо-
мостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, або про відсутність такого 
кінцевого бенефіціарного власника.

Розглядаємо звернення 
громадян

Розгляд заяв (клопотань), скарг та особистий при-
йом громадян є важливою ділянкою роботи Головного 
територіального управління юстиції у Чернігівській об-
ласті, засобом отримання інформації про недоліки в ро-
боті територіальних управлінь юстиції та дієвим засобом 
реалізації конституційних прав громадян.

Забезпечення всебічного, неупередженого, об’єк-
тивного, своєчасного розгляду звернень громадян та 
порушених в них питань, оперативне їх вирішення, від-
новлення порушених прав та законних інтересів грома-
дян знаходиться під особистим контролем начальника 
Головного територіального управління юстиції у Черні-
гівській області, його заступників, начальників структур-
них підрозділів та начальників територіальних управлінь 
юстиції області.

З метою надання правової допомоги громадянам 
України в реалізації наданих їм конституційних прав та 
сприяння організації роботи по розгляду звернень грома-
дян в приміщеннях управлінь юстиції області оформлені 
інформаційні стенди, на яких розміщені графіки прийо-
му громадян керівництвом Міністерства юстиції України, 
керівництвом Головного територіального управління юс-
тиції та керівництвом територіальних управлінь юстиції; 
графік проведення „гарячої” телефонної лінії на 2015 рік, 
витяги з Законів України “Про звернення громадян”; ви-
тяги з законодавства щодо легалізації об’єднань грома-
дян та зразки інших документів.

Протягом І півріччя 2015 року начальником Голов-
ного територіального управління юстиції у Чернігівській 
області проведено вісім прямих „гарячих” телефонних 
ліній.

З початку поточного року до керівника Головного 
територіального управління юстиції у Чернігівській об-
ласті на особистому прийомі звернувся 41 громадянин.  

За І півріччя 2015 року до Головного територіально-
го управління юстиції у Чернігівській області, районних, 
міськрайонних та міського управлінь юстиції надійшло 
434 звернень, за аналогічний період 2014 року надійшло 
– 506 звернень. До Головного територіального управлін-
ня юстиції у Чернігівській області надійшло 378 звернен-
ня (406 звернень у І півріччі 2014 року).

Серед загальної кількості звернень за вказаний пе-
ріод розглянуто 3 повторні звернення (2 заяви з питань 
нотаріату та 1 скарга з питань діяльності державної ви-
конавчої служби).

З початку поточного року до Головного терито-
ріального управління юстиції у Чернігівській області з 
Міністерства юстиції України  надійшло 23 звернення 
громадян, від інших органів – 84, від заявників – 182, з 
Урядової «гарячої» лінії – 89 звернення.

Більшість розглянутих звернень відносяться до ком-
петенції вирішення управлінням державної виконавчої 
служби, це – 288 звернень. 

За І півріччя 2015 року до Головного територіально-
го управління юстиції у Чернігівській області надійшли 
19 заяв та 9 скарг з питань організації роботи нотаріату, 
що загалом 28 звернень з питань нотаріату. В основно-
му звернення стосувалися роз’яснення законодавства 
при вчиненні окремих нотаріальних дій. 

До відділу державної реєстрації актів цивільного 
стану управління реєстрації Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області надійшло 6 
звернень. 

Більшість звернень, що надходять до відділу реє-
страції нормативно-правових актів, правової роботи та 
правової освіти Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області, складають заяви з про-
ханням роз’яснити норми чинного законодавства, таких 
звернень за І півріччя 2015 року надійшло 10.

Із загальної кількості звернень громадян, які на-
дійшли до Головного територіального управління юсти-
ції у Чернігівській області протягом І півріччя 2015 року, 
обґрунтованим не було визнано жодного звернення. 

З питань державної реєстрації речових прав на не-
рухоме майно надійшло 14 звернень.

Всі звернення розглянуті у встановлені законодав-
ством терміни.

Відділ організаційної роботи, документування
та контролю Головного територіального

управління юстиції у Чернігівській області

З 01 липня 2015 року державою запрова-
джено надання в повному обсязі безоплатної 
вторинної правової допомоги – захисту, пред-
ставництва інтересів в судах, інших державних 
органах, органах місцевого самоврядування, 
перед іншими особами, складення документів 
процесуального характеру.

Така допомога гарантується особам, якщо 
середньомісячний сукупний сімейний дохід не 
перевищує суми прожиткового мінімуму, розра-
хованого та затвердженого відповідно до Закону 
України «Про прожитковий мінімум» для осіб, які 
належать до основних соціальних і демографіч-
них груп населення»; інвалідам, які отримують 
пенсію або допомогу, що призначається замість 
пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мініму-
мів для непрацездатних осіб; ветеранам війни та 
особам, на яких поширюється дія Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціаль-
ного захисту» (стосовно питань, пов’язаних з 
їх соціальним захистом); дітям-сиротам, дітям, 
позбавленим батьківського піклування, безпри-
тульним дітям, дітям, які можуть стати або стали 
жертвами насильства в сім’ї; особам, які мають 
особливі заслуги та особливі трудові заслуги пе-
ред Батьківщиною, особи, які належать до чис-
ла жертв нацистських переслідувань (стосовно 
питань, пов’язаних з їх соціальним захистом) та 
низці іншим соціально незахищеним категоріям 
громадян, визначеним у статті 14 Закону України 
«Про безоплатну правову допомогу».

Для реалізації конституційного права грома-
дян на правову допомогу Міністерством юстиції 
України було створено 100 місцевих центрів з на-
дання безоплатної вторинної правової допомоги, 
в тому числі 3 місцевих центри в Чернігівській об-
ласті – у Чернігові, Мені та Ніжині.

До центрів за півтора місяці роботи вже звер-
нулось 266 осіб, переважно це люди віком від 35 
до 60 років і старші, більшість з них – жінки. За-
явників цікавили питання житлових, договірних, 
спадкових, трудових та інших відносин. Також 
центрами видано 21 доручення для підтвер-
дження повноважень адвоката для здійснення 
представництва інтересів особи в судах, органах 

державної влади, органах місцевого самовряду-
вання, перед іншими особами. Прийнято також 
2 рішення про відмову в наданні безоплатної 
вторинної правової допомоги, оскільки особи не 
належать до визначеної категорії суб’єктів.

Якщо заявники належить до осіб, середньо-
місячний сукупний дохід сім’ї яких нижчий суми 
прожиткового мінімуму, розрахованого та за-
твердженого відповідно до Закону України «Про 
прожитковий мінімум» для осіб, які належать до 
основних соціальних і демографічних груп на-
селення, або їх законних представників, у разі 
звернення до центрів з надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги подають:

паспорт або інший документ, що посвідчує 
особу;

реєстраційний номер облікової картки плат-
ника податків (крім фізичних осіб, які через свої 
релігійні переконання відмовляються від при-
йняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та повідомили про це відпо-
відному контролюючому органу і мають відмітку 
у паспорті);

довідку про отримання (неотримання) соці-
альної допомоги за формою, встановленою у До-
датку 11 до Інструкції щодо порядку оформлення 
і ведення особових справ отримувачів усіх видів 
соціальної допомоги, затвердженої наказом Мі-
ністерства праці та соціальної політики України 
від 19 вересня 2006 року № 345, зареєстрованим 
у Мін’юсті 6 жовтня 2006 року за № 1098/12972. 
Зазначена довідка видається органами соціаль-
ного захисту населення та підтверджує, що осо-
ба перебуває (не перебуває) на обліку в управ-
лінні праці та соціального захисту населення, а 
також те, що така особа отримує чи не отримує 
соціальну допомогу як малозабезпечена особа 
та розмір такої допомоги. Наявність такої довідки 
підтверджує, що особа, яка звернулася за право-
вою допомогою, є суб’єктом права на неї.

У разі відсутності зазначеної довідки такими 
особами подаються:

– довідка про склад сім’ї;
– довідка про доходи кожного члена сім’ї за 

останні 6 місяців;

– довідка про перебування на обліку в центрі 
зайнятості та проведені виплати – у разі звер-
нення до місцевого центру осіб, зареєстрованих 
у встановленому порядку, як безробітні;

– довідка про подану декларацію про майно-
вий стан і доходи (про сплату податку на доходи 
фізичних осіб та про відсутність податкових зо-
бов’язань з такого податку), видана відповідним 
центром обслуговування платників Державної 
фіскальної служби – у разі звернення до місце-
вого центру фізичних осіб – підприємців, само-
зайнятих осіб.

При зверненні до центрів з надання безоп-
латної вторинної правової допомоги інвалідів, 
які отримують пенсію або допомогу, що при-
значається замість пенсії, у розмірі менше двох 
прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб 
або їх законних представників, до звернення до-
даються:

– паспорт або інший документ, що посвідчує 
особу;

– реєстраційний номер облікової картки 
платника податків (крім фізичних осіб, які че-
рез свої релігійні переконання відмовляються 
від прийняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків та повідомили про це 
відповідному контролюючому органу і мають від-
мітку у паспорті);

– пенсійне посвідчення або посвідчення, що 
підтверджує призначення соціальної допомоги, 
або довідка медико-соціальної експертної комісії 
(МСЕК) про встановлення інвалідності;

– довідка про розмір пенсії або довідка про 
розмір соціальної допомоги, що призначається 
замість пенсії.

Рішення щодо надання безоплатної вторин-
ної правової допомоги або рішення про відмову 
в її наданні відповідно до статті 19 Закону України 
«Про безоплатну правову допомогу» приймаєть-
ся протягом десяти днів з дня надходження звер-
нення особи про надання одного з видів безоплат-
ної вторинної правової допомоги.

Начальник Головного територіального
управління юстиції у Чернігівській області                             

Юрій Власенко

Головним територіальним управлінням 
юстиції у Чернігівській області приділяєть-
ся 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 правово-

го характеру (крім документів процесуального характеру);
– 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 
поверх,  каб. 403-404).

Працює громадська приймальня у Чернігівській об-
ласній універсальній бібліотеці ім. В.Г. Короленка. Прийом 
громадян ведуть спеціалісти відділів Головного територі-
ального управління юстиції у Чернігівській області, дер-
жавні нотаріуси, студенти-консультанти юридичної клініки 
„Adiutorium” Чернігівського державного технологічного 
університету, а також спеціалісти відділення Національ-
ної служби посередництва і примирення в Чернігівській 
області. Прийом громадян відбувається за попереднім 
записом кожного другого та четвертого четверга місяця 
з 15-00 до 16-30.  

До відома органів державної влади, органів місцевого самовряду-
вання, судів, органів внутрішніх справ, органів прокуратури, 

органів Служби безпеки України 

До уваги органів влади, що мають право на 
отримання інформації з Державного реє-

стру речових прав на нерухоме майно!
01.01.2015 набула чинності постанова Кабінету Міністрів 

України від 24.12.2014 № 722 “Деякі питання надання інфор-
мації про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх 
обтяження”. Пунктом 3 постанови визначено, що до 01.10.2015 
до укладення договору про надання доступу до Державного 
реєстру прав та отримання електронного цифрового підпису 
для роботи з Державним реєстром прав суди, органи місцевого 
самоврядування, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, 
органи доходів і зборів, органи Служби безпеки та інші орга-
ни державної влади (посадові особи) мають право отримувати 
інформаційну довідку з Державного реєстру прав у паперовій 
формі як за об’єктом нерухомого майна, так і за суб’єктом пра-
ва на нього, на підставі письмового запиту, форму та вимоги до 
заповнення якого встановлює Міністерство юстиції. В інформа-
ційній довідці зазначається інформація, наявна в Державному 
реєстрі прав, залежно від змісту запитуваної інформації.

Також вищевказаною постановою затверджено Порядок 
доступу посадових осіб органів державної влади, органів місце-
вого самоврядування, судів, органів внутрішніх справ, органів 
прокуратури, органів Служби безпеки України, адвокатів до 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі – 
Порядок). 

Порядком визначено умови та підстави безпосереднього 
доступу посадових осіб органів державної влади, органів міс-
цевого самоврядування, судів, органів внутрішніх справ, орга-
нів прокуратури, органів Служби безпеки, нотаріусів, адвока-
тів (далі - користувачі) до Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав), Реєстру 
прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон 
відчуження об’єктів нерухомого майна та Державного реєстру 
іпотек (далі - реєстри) у зв’язку із здійсненням ними повно-
важень, визначених законом, а також механізм користування 
такими реєстрами.

Доступ користувачів до Державного реєстру прав та ре-
єстрів надається (припиняється) на підставі договору, укладе-
ного між таким користувачем та адміністратором Державного 
реєстру прав, яким є Державне підприємство «Національні 
інформаційні системи».

Враховуючи те, що надання безпосереднього доступу 
таким користувачам до Державного реєстру прав для отри-
мання необхідної в службовій діяльності інформації здійсню-
ється на договірних засадах, з метою забезпечення можли-
вості подальшої безперешкодної роботи останнім необхідно 
до 01.10.2015 вжити вичерпні заходи стосовно отримання 
такого доступу, оскільки після 01.10.2015 органи державної 
реєстрації прав припинять надавати відповідну інформацію в 
паперовому вигляді.

Отже, з метою отримання безпосереднього безперешкод-
ного доступу з 01.10.2015 до Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме май-
но, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого 
майна та Державного реєстру іпотек, у зв’язку із здійсненням 
своїх повноважень, визначених законом, необхідно письмово 
звернутися до Чернігівської філії Державного підприємства 
«Національні інформаційні системи» для укладення відповід-
ного договору та отримання електронного цифрового підпису 
(м. Чернігів, вул. О. Молодчого, 44, офіс 52, телефони для дові-
док: 65-11-27, 65-11-73). 

Розпочато надання вторинної правової допомоги соціально 
незахищеним верствам населення

Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Чернігівській об-
ласті інформує, що згідно з частиною четвертою статті 20 Закону України «Про державну реєстрацію юри-
дичних осіб та фізичних осіб-підприємців» органи державної влади, органи місцевого самоврядування, 
суди, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, органи Служби безпеки України та їх посадові особи 
безоплатно отримують відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підпри-
ємців (далі – Єдиний державний реєстр) з метою здійснення ними повноважень, визначених законом, 
виключно в електронній формі через веб-сайт Міністерства юстиції України у визначеному ним порядку.   

У зв’язку з цим наказом Міністерства юстиції України від 31.03.2015 № 466/5, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 31 березня 2015 року за № 349/26794, затверджений Порядок отримання 
відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців органами 
державної влади, органами місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, органами про-
куратури, органами Служби безпеки України (далі – Порядок). 

Згідно з Порядком, починаючи з 01 жовтня 2015 року, вищезазначені органи отримують відо-
мості з Єдиного державного реєстру в електронній формі у вигляді виписки, витягу та довідки через 
офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру. 

Доступ державних органів до Єдиного державного реєстру з метою отримання відомостей з нього 
в електронній формі надається на підставі договору, укладеного між таким користувачем та техніч-
ним адміністратором Єдиного державного реєстру (Державне підприємство «Інформаційно-ресурсний 
центр») шляхом приєднання користувача до договору, що розміщується на офіційному веб-сайті техніч-
ного адміністратора Єдиного державного реєстру (http://irc.gov.ua/ua/edr_users_do).  

Для підключення користувачів державних органів до Єдиного державного реєстру необхідно на-
правити заявку, оформлену відповідно до договору на адресу Державного підприємства «Інформацій-
но-ресурсний центр» у паперовому вигляді або в форматі електронного документа.

Після отримання користувачем державного органу прав адміністратора він набуде повноважень 
створювати користувачів з правами доступу «Користувач», які матимуть можливість формувати без-
коштовні електронні запити з Єдиного державного реєстру. 

Також звертаємо увагу, що до 01 жовтня 2015 року отримання відомостей з Єдиного державного 
реєстру державними органами може здійснюватись відповідно до розділу VІІ Порядку надання відо-
мостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, затвердженого 
наказом Міністерства юстиції України  від 14 грудня 2012 року за № 1846/5, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 18 грудня 2012 року за  № 2105/22417 (пункт 2 наказу Міністерства юстиції 
України від 31 березня 2015 року № 466/5). 


