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Наступного року система надання безоплатної правової допо-
моги буде розширена і отримає функції органів юстиції на місцях. 
Про це 21 грудня 2015 року під час візиту до Першого київського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допо-
моги повідомив Міністр юстиції Павло Петренко.

«Починаючи з наступного року, ми запускаємо систему розширен-
ня центрів безоплатної правової допомоги і передаємо їм функції ор-
ганів юстиції на місцях. Людина, яка приходитиме в такі центри, зможе 
отримати первинну правову допомогу, допомогу адвоката, необхідні 
документи як через фронт-офіс, будь-які наші онлайн сервіс і консуль-
тації. Це ті функції, які має виконувати міністерство юстиції європей-
ського зразка», - зазначив очільник Мін’юсту.

За його словами, Мін’юст отримав у спадок 700 районних управлінь 
юстиції радянського зразка, де співробітники були далекими від того, 
щоб надавати допомогу простому громадянину.

«Ми маємо перейти до системи центрів справедливості, які візь-
муть на себе функції комунікації з громадянами в конкретних грома-
дах, районах, маленьких містечках. Вони мають стати обличчям сис-
теми юстиції на місцях. Це буде функціональне завершення реформи 
Мін’юсту, який стане справжнім міністерством справедливості, де люди 
отримуватимуть допомогу і шанс на захист від старої системи, яка ще 
залишилася у багатьох держорганах», - наголосив Міністр юстиції.

За його словами, розвиток системи безоплатної правової допомоги 
є одним із пріоритетних напрямків роботи на наступний рік, адже це 
один із найбільших соціальних проектів Уряду.

«Є дуже правильний і влучний вислів: якщо держава не може за-
безпечити справедливість, немає  сенсу жити в такій державі. Мін’юст 

через розбудову центрів безоплатної правової допомоги демонструє 
шлях, яким має змінюватися система юстиції і правоохоронна система. 
350 людей, які отримали виправдувальні вироки – це не просто цифра 
статистики. Це 350 доль людей, які за інших обставин були б незаконно 
засуджені і перебували б у тюрмі. Завдяки нашим адвокатам вони були 
виправдані й зараз на волі. 11 тисяч людей, які отримали покарання не 
пов’язане з ув’язненням, – це ті люди, чиї долі не були безповоротно не-
зламані нашою пенітенціарною системою радянського зразка. 1500 від-
мов прокурорам у клопотаннях про арешт – це також конкретні люди, 
які не потрапили за грати», - зауважив Павло Петренко.

В наш нелегкий час, коли військово-
службовці захищають суверенітет України 
на Сході країни, держава почала реально 
звертати увагу на їх соціальний та право-
вий захист. В останні два роки неодноразо-
во вносилися зміни до Закону України «Про 
соціальний і правовий захист військово-
службовців та членів їх сімей» (із змінами) 
(далі – Закон) з метою розширення та кон-
кретизації гарантій соціального захисту, які 
передбачені для військовослужбовців.

Законом передбачено, що військовослуж-
бовці користуються усіма правами і свободами 
людини та громадянина, гарантіями цих прав і 
свобод, закріпленими в Конституції України та 
законах України, з урахуванням особливостей, 
встановлених цим та іншими законами.

У зв’язку з особливим характером військо-
вої служби, яка пов’язана із захистом Вітчиз-
ни, військовослужбовцям надаються визначені 
законом пільги, гарантії та компенсації.

Дія цього Закону поширюється на:
1) військовослужбовців Збройних Сил Укра-

їни, інших утворених відповідно до законів Укра-
їни військових формувань та правоохоронних 
органів спеціального призначення (далі - пра-
воохоронних органів), Державної спеціальної 
служби транспорту, Державної служби спеці-
ального зв’язку та захисту інформації України, 
які проходять військову службу на території 
України, і військовослужбовців зазначених вище 
військових формувань та правоохоронних орга-
нів - громадян України, які виконують військовий 
обов’язок за межам и України, та членів їх сімей;

2) військовослужбовців, які стали інвалі-
дами внаслідок захворювання, пов’язаного 
з проходженням військової служби, чи внас-
лідок захворювання після звільнення їх з вій-
ськової служби, пов’язаного з проходженням 
військової служби, та членів їх сімей, а також 
членів сімей військовослужбовців, які загину-
ли, померли чи пропали безвісти;

3) військовозобов’язаних та резервістів, 
призваних на навчальні (або перевірочні) та 
спеціальні збори, і членів їх сімей.

Однак, дія цього Закону не поширюєть-
ся на іноземців та осіб без громадянства, які 
проходять військову службу у Збройних Силах 
України.

Відзначимо певні права військовослуж-
бовців, визначені цим Законом. Зокрема, вій-

ськовослужбовцям, крім військовослужбовців 
строкової військової служби, надаються щоріч-
ні основні відпустки із збереженням грошово-
го, матеріального забезпечення та наданням 
грошової допомоги на оздоровлення у розмірі 
місячного грошового забезпечення. Тривалість 
щорічної основної відпустки для військово-
службовців, які мають вислугу в календарному 
обчисленні до 10 років, становить 30 календар-
них днів; від 10 до 15 років - 35 календарних 
днів; від 15 до 20 років - 40 календарних днів; 
понад 20 календарних років - 45 календарних 
днів. Час для проїзду до місця проведення за-
значеної відпустки і назад не надається. Свят-
кові та неробочі дні при визначенні тривалості 
щорічних основних відпусток не враховуються.

Щорічна основна від  пустка надається 
протягом календарного року. В особливих 
випадках з дозволу прямого начальника, упов-
новаженого Міністром оборони України, керів-
никами центральних органів виконавчої влади, 
які відповідно до закону здійснюють керівниц-
тво військовими формуваннями, утвореними 
відповідно до законів України, керівниками 
правоохоронних органів та керівниками роз-
відувальних органів України, щорічна основна 
відпустка за минулий рік надається в першому 
кварталі наступного року, якщо раніше її не 
було надано.

Військовослужбовцям, крім військово-
службовців строкової військової служби та вій-
ськової служби за призовом осіб офіцерського 
складу, трива лість щорічної основної відпуст-
ки в році початку військової служби обчислю-
ється з розрахунку 1/12 частини тривалості 
відпустки, на яку вони мають право відповідно 
до пункту 1 цієї статті, за кожний повний мі-
сяць служби до кінця календарного року. При 
цьому військовослужбовцям, які мають право 
на відпустку тривалістю 10 календарних днів і 
більше, оплачується вартість проїзду до місця 
проведення відпустки і назад в межах України 
у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 
України. Відпустка тривалістю менш як 10 ка-
лендарних днів за бажанням військовослуж-
бовця може бути надана йому одночасно із 
щорічною основною відпусткою в наступному 
році. У такому самому порядку надається що-
річна основна відпустка і військовослужбов-
цям, які перебували у відпустці по догляду за 
дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Відмітимо наявність права військовослуж-
бовців на безоплатний проїзд:

1) залізничним, повітряним, водним та ав-
томобільним (за винятком таксі) транспортом:

а) у відрядження;
б) у відпустку в межах України;
в) при переведенні на нове місце проход-

ження військової служби або у зв’язку з пере-
дислокацією військової частини;

г) до місця проживання, обраного при звіль-
ненні з військової служби, в межах України;

2) всіма видами транспорту загального 
користування міського, приміського та міжмісь-
кого сполучення (за винятком таксі) - тільки вій-
ськовослужбовці строкової військової служби.

Держава гарантує військовослужбовцям 
достатнє матеріальне, грошове та інші види за-
безпечення в обсязі, що відповідає умовам вій-
ськової служби, стимулює закріплення кваліфі-
кованих військових кадрів. До складу грошового 
забезпечення входять: посадовий оклад, оклад 
за військовим званням; щомісячні додаткові 
види грошового забезпечення (підвищення по-
садового окладу, надбавки, доплати, винагоро-
ди, які мають постійний характер, премія); одно-
разові додаткові види грошового забезпечення.

Грошове за безпечення визначається за-
лежно від посади, військового звання, трива-
лості, інтенсивності та умов військової служби,  
кваліфікації, наукового ступеня і вченого зван-
ня військовослужбовця та підлягає індексації 
відповідно до закону.

Грошове забезпечення виплачується у 
розмірах, що встановлюються Кабінетом Міні-
стрів України.

 Порядок виплати грошового забезпечен-
ня визначається Міністром оборони України, 
керівниками центральних органів виконавчої 
влади, що мають у своєму підпорядкуванні 
утворені відповідно до законів України військо-
ві формування та правоохоронні органи, керів-
никами розвідувальних органів України.

 Забезпечення виконання цього Закону, ін-
ших нормативно-правових актів щодо соціаль-
ного і правового захисту військовослужбовців 
та членів їх сімей покладається на органи дер-
жавної влади та органи місцевого самовряду-
вання.

В.о. начальника Головного територіального
управління юстиції у Чернігівській області

В’ячеслав ХАРДІКОВ

НОВАЦІЇ У ПРОЦЕДУРІ ОТРИМАННЯ 
ІНФОРМАЦІЇ З ДЕРЖАВНОГО 
РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА 

НЕРУХОМЕ МАЙНО 
З 2015 року запроваджено новий механізм отриман-

ня інформації з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно, що має на меті створення на умовах 
відкритості та прозорості безперешкодного доступу до 
інформації про нерухоме майно.

Окреме місце у процедурі одержання вищевказаної ін-
формації діюче законодавство відводить безпосередньому 
доступу посадових осіб державних органів до Державного ре-
єстру речових прав на нерухоме майно.

Відповідно до частини 3 статті 28 Закону України “Про дер-
жавну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх об-
тяжень” і постанови Кабінету Міністрів України від 24.12.2014 
№ 722 “Деякі питання надання інформації про зареєстровані 
речові права на нерухоме майно та їх обтяження”, з 1 жовтня 
2015 року органи державної влади, органи місцевого самовря-
дування, суди, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, 
органи Служби безпеки, Національної поліції, Національного 
антикорупційного бюро, Національного агентства з питань 
запобігання корупції, Національного банку, адвокати та нота-
ріуси мають право безпосереднього доступу до відомостей 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а також 
Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру 
заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державно-
го реєстру іпотек (далі реєстри) у зв’язку із здійсненням ними 
повноважень, визначених законом. Вказана інформація нада-
ється за суб’єктом права чи за об’єктом нерухомого майна в 
електронній формі шляхом безпосереднього доступу до Дер-
жавного реєстру прав за умови ідентифікації відповідної поса-
дової особи за допомогою електронного цифрового підпису.

Умови та підстави безпосереднього доступу посадових 
осіб до вказаних реєстрів, а також механізм користування 
ними визначається Порядком доступу до Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 24.12.2014 № 722.

Вищевказаним Порядком передбачено, що доступ корис-
тувачів до Державного реєстру речових прав на нерухоме май-
но та реєстрів надається на підставі договору, укладеного між 
таким користувачем та адміністратором Державного реєстру 
прав. 

Адміністратором Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно є Державне підприємство “Національні ін-
формаційні системи” Міністерства юстиції України. А тому для 
укладення відповідного договору та отримання електронного 
цифрового підпису з метою отримання безпосереднього до-
ступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме май-
но, державним органам та посадовим особам Чернігівської 
області необхідно звертатися до Чернігівської філії державно-
го підприємства “Національні інформаційні системи”.

При цьому згідно статті 29 Закону України “Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” 
органи державної влади, органи місцевого самоврядування, 
суди, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, органи 
Служби безпеки України, Національне антикорупційне бюро 
України звільняються від плати за надання інформації з Дер-
жавного реєстру прав у зв’язку із здійсненням ними повнова-
жень, визначених законом.

Крім того, на теперішній час кожна фізична або юридична 
особа має право отримати інформацію з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно за будь-яким об’єктом неру-
хомого майна або за суб’єктом речового права на нерухоме 
майно. 

Інформація з Державного реєстру прав надаєть ся у папе-
ровій або електронній формах, що мають однакову юридичну 
силу. 

Інформація з Державного реєстру прав у паперовій формі 
надається за заявою особи, яка бажає отримати таку інфор-
мацію, або уповноваженої не ю особи шляхом звернення до 
органу державної реєстрації прав або нотаріуса.

Інформація з Державного реєстру прав в електронній 
формі надається через офіційний веб-сайт Мін’юсту. 

Для отримання інформації у паперовій формі слід 
пред’явити органу державної реєстрації прав чи нотаріусу до-
кумент, що посвідчує особу, та подати документ про внесення 
плати за надання інформації з Державного реєстру прав, а 
для отримання інформації в електронній формі, слід зареє-
струватися на офіційному веб-сайті Мін’юсту та внести плату 
за надання такої інформації через Інтернет з використанням 
платіжних систем.

Слід зазначити, що отримання інформації з Державного 
реєстру прав у паперовій формі коштує 34 гривні, а отриман-
ня такої інформації в електронній формі через офіційний веб-
сайт Мін’юсту – 17 гривень.

Головний спеціаліст відділу державної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно управління державної реєстрації Головного 

територіального управління юстиції у Чернігівській області 
Світлана ФЕДЧУН

З наступного року центри надання безоплатної 
правової допомоги почнуть перебирати на себе роль 
управлінь юстиції на районному рівні, – Павло Петренко

Соціальний та правовий статус військовослужбовців
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Звернення стягнення на майно боржника 
полягає в його арешті, вилученні та примусовій 
реалізації.

Стягнення за виконавчими документами в пер-
шу чергу звертається на кошти боржника в гривнях 
та іноземній валюті, інші цінності, в тому числі кош-
ти на рахунках та вкладах боржника в установах 
банків та інших фінансових  установах, на рахунки 
в цінних паперах у депозитаріях цінних паперів. 

Готівкові кошти, виявлені у боржника, вилуча-
ються. 

На кошти та інші цінності боржника, що знахо-
дяться на рахунках, вкладах та на зберіганні в бан-
ках чи інших  фінансових установах, накладається 
арешт. Арешт  поширюється  також на кошти на  
рахунках, які  будуть відкриті після  винесення  по-
станови про накладення  арешту. 

У разі відсутності у боржника коштів та ціннос-
тей, достатніх для задоволення вимог стягувача, 
стягнення звертається на належне боржнику інше 
майно, за винятком майна, на яке згідно з законом 
не може бути накладено стягнення. Звернення 
стягнення  на  майно  боржника не зупиняє звер-
нення  стягнення на кошти  боржника. Боржник має 
право запропонувати ті види майна чи предмети, на 
які необхідно звернути стягнення. Черговість стяг-
нення на кошти та інше майно боржника остаточно 
визначається державним виконавцем. 

Стягнення на майно боржника звертається в 
розмірі і обсязі, необхідних для виконання за ви-
конавчим документом, з урахуванням стягнення 
виконавчого збору, витрат, пов’язаних з організа-
цією та проведенням  виконавчих  дій, штрафів, 
накладених на боржника  під  час виконавчого про-
вадження. У разі  якщо боржник володіє майном 
спільно з іншими особами, стягнення звертається 
на його частку, що визначається судом за подан-
ням державного виконавця. 

У разі якщо сума, що підлягає стягненню за 
виконавчим  провадженням, не перевищує десяти 
розмірів мінімальної заробітної плати, звернення 
стягнення  на єдине  житло боржника, земельну 
ділянку, на якій розташоване це житло, не здійс-
нюється. У такому  разі державний  виконавець 
зобов’язаний  вжити всіх заходів для виконання рі-
шення за  рахунок  іншого  майна  боржника. 

В  новій  редакції  Закону  України „Про вико-
навче  провадження”, який  був прийнятий  4 листо-
пада 2010 року Верховною Радою України” вступив  
у  законну  силу в  березні 2011 року внесено  зміни 
і до процедури прийняття  виконавчого документа 
(статті 25 нового Закону). Так  термін  „добровільне 
виконання рішення  боржником” змінено на тер-
мін „самостійне виконання  рішення  боржником”. 
Позитивним є те, що при відкритті виконавчого 
провадження за  заявою стягувача  держаний  ви-
конавець може  накласти  арешт не лише на  май-
но  боржника, а й на  кошти  боржника. При цьому  
арешт при відкритті  виконавчого провадження на-
кладається  окремою  постановою. 

Частиною 2  статті 27 Закону  України „Про ви-
конавче  провадження” зазначно, що у  разі  якщо 
при відкритті  виконавчого провадження держав-
ним виконавцем  накладено  арешт на  майно  та  
кошти  боржника, боржник за  погодженням  з 
державним виконавцем має право у строк до по-
чатку примусового виконання рішення реалізувати 
належне йому  майно чи  передати кошти в  раху-
нок  повного або  часткового  погашення  боргу за 
виконавчим документом. У разі  продажу  майна  
боржника  покупець   цього  майна повинен внести 
кошти за придбане майно на рахунок органу дер-
жавної виконавчої служби у строк до початку при-
мусового виконання  рішення. Після  внесення по-
купцем коштів арешт з проданого майна боржника 
знімається за постановою державного виконавця. 

Новим Законом встановлено новий  вид ареш-
ту - арешт коштів, що перебувають в  касі  боржни-
ка або надходять до неї (стаття 57 нового Закону).

Крім  того, загальний порядок звернення  стяг-
нення на майно  боржника (статті 52 нового Закону) 
доповнений  положенням, згідно якого арешт поши-
рюється  також на кошти на рахунках, які  будуть 
відкриті після  винесення постанови про накладен-
ня  арешту. 

Відповідно до статті 53 Закону України «Про 
виконавче провадження», у разі якщо кошти борж-
ника в іноземній валюті розміщені на рахунках, вне-
сках або на зберіганні у банку чи іншій фінансовій 
установі, що мають право на продаж іноземної ва-
люти на внутрішньому валютному ринку, держав-
ний виконавець зобов’язує їх продати протягом 
семи днів іноземну валюту в сумі, необхідній для 

погашення боргу. 
У разі якщо такі кошти розміщені у банку або 

іншій фінансовій установі, які не мають права на 
продаж іноземної валюти на внутрішньому валют-
ному ринку, державний виконавець зобов’язує їх 
перерахувати протягом семи днів ці кошти до бан-
ку або іншої фінансової установи, які мають таке 
право, для їх реалізації відповідно до вимог Закону 
України «Про виконавче провадження». 

У разі обчислення суми боргу в іноземній валю-
ті державний виконавець у результаті виявлення у 
боржника коштів у відповідній валюті стягує ці кош-
ти на валютний рахунок органу державної виконав-
чої служби для їх подальшого перерахування стя-
гувачу. У разі виявлення коштів у гривнях чи іншій 
валюті державний виконавець за правилами, вста-
новленими частинами першою і другою вищевка-
заної статті, дає доручення про купівлю відповідної 
валюти та перерахування її на валютний рахунок 
органу державної виконавчої служби. 

 Кошти виконавчого збору, стягнуті при вико-
нанні рішення про стягнення коштів в іноземній ва-
люті - реалізуються, а одержані після цього кошти 
у гривнях зараховуються до Державного бюджету 
України.

В.о. начальника Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області

В’ячеслав ХАРДІКОВ

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!
В Чернігівській області функціонує пі-

лотний проект щодо подання заяв у сфері 
державної реєстрації актів цивільного ста-
ну через мережу Інтернет та здійснюється 
попередній електронний запис на прийом 
(через мережу Інтернет в режимі он-лайн) 
до відділів державної реєстрації актів ци-
вільного стану

Управління державної реєстрації Головного 
територіального управління юстиції у Чернігів-
ській області нагадує, що з 7 вересня 2015 року 
у відділах державної реєстрації актів цивільно-
го стану Ніжинського, Прилуцького міськрайон-
них та Чернігівського міського управлінь юсти-
ції Чернігівської області запроваджено пілотний 
проект щодо подання заяв у сфері державної 
реєстрації актів цивільного стану через мережу 
Інтернет.

Веб-портал “Звернення у сфері державної 
реєстрації актів цивільного стану” – це офіцій-
ний сервіс щодо подачі заяв або звернень у 
сфері державної реєстрації актів цивільного 
стану, який є доступним для користувачів ме-
режі Інтернет.

З використанням даного веб-порталу Ви 
можете подати до вищевказаних відділів на-
ступні заяви:

- про державну реєстрацію шлюбу; 
- про державну реєстрацію розірвання 

шлюбу на підставі рішення суду; 
- про розірвання шлюбу подружжя, яке не 

має дітей; 
- про розірвання шлюбу відповідно до статті 

107 Сімейного кодексу України; 
- про зміну імені; 
- про повторну видачу свідоцтв про держав-

ну реєстрацію актів цивільного стану;
- про надання витягів з Державного реєстру 

актів цивільного стану громадян;
- про внесення змін до актових записів ци-

вільного стану, їх поновлення та анулювання.
Зазначені заяви в обов’язковому порядку 

повинні містити електронний цифровий підпис 
фізичної особи або бути підписаними під час 
особистого звернення до відділу державної ре-
єстрації актів цивільного стану.

Також з використанням функціональних 
можливостей веб-порталу “Звернення у сфері 
державної реєстрації актів цивільного стану” 
користувач може надіслати до відділів держав-
ної реєстрації актів цивільного стану скан-копії 
документів, необхідних для вирішення відповід-
них питань по суті; здійснити попередній запис 
на відвідування відділів із зазначенням зручних 
дати і часу; оплатити з використанням платіж-
них систем послуги відділів державної реєстра-
ції актів цивільного стану; отримати консульта-
ції працівників щодо надісланих через веб-пор-
тал заяв або звернень.

Необхідно зазначити, що механізм подан-
ня фізичними особами до відділів заяв у сфері 
державної реєстрації актів цивільного стану з 
накладенням електронних цифрових підписів 
або звернень щодо формування таких заяв че-
рез мережу Інтернет визначає Порядок роботи 
веб-порталу “Звернення у сфері державної реє-
страції актів цивільного стану”, а дії працівників 
відділів державної реєстрації актів цивільного 
стану регламентуються Порядком розгляду 
відділами державної реєстрації актів цивільно-
го стану – учасниками пілотного проекту заяв 
у сфері державної реєстрації актів цивільного 
стану, поданих через мережу Інтернет, які за-
тверджені наказом Міністерства юстиції Украї-
ни від 09.07.2015 № 1187/5.

Крім того, нагадуємо про можливість здійс-
нення попереднього електронного запису на 
прийом (через мережу Інтернет в режимі он-
лайн) до всіх відділів державної реєстрації актів 
цивільного стану Чернігівської області через 
офіційний веб-сайт Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області http://
just.cg.gov.ua/, скориставшись вкладкою „Попе-
редній запис на прийом до відділів державної 
реєстрації актів цивільного стану”.

Надалі, після натискання на цю вкладку, Ви 
можете обрати відділ, до якого бажаєте записа-
тись на прийом, далі визначитись з якого саме 
конкретного питання, обрати зручний для Вас 
день та час (запис можливо провести з сьогод-
ні на завтрашній і подальші дні), з урахуванням 
графіків роботи відділів, які розміщені тут же.

Скориставшись вищевказаними послуга-
ми, Ви маєте гарну можливість вирішити пи-
тання, пов’язані з діяльністю відділів державної 
реєстрації актів цивільного стану, заощадивши 
свій вільний час не стоявши в чергах.

Звернення стягнення на кошти боржника

Спеціальна перевірка як механізм запобігання і протидії корупції
26 квітня 2015 року введено в дію Закон України 

«Про запобігання корупції» (далі – Закон).
Законом визначено, що порядок проведення спе-

ціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на 
зайняття посад, які передбачають зайняття відпові-
дального або особливо відповідального становища, та 
посад з підвищеним корупційним ризиком (далі – спе-
ціальна перевірка), та форма згоди на її проведення 
затверджуються Кабінетом Міністрів України (абзац 
третій частини першої статті 57 Закону).

Відповідний Порядок затверджено постановою 
Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 
171 (далі – Порядок).

Згідно із частиною третьою статті 106 Конституції 
України Президент України на основі та на виконання 
Конституції і законів України видає укази і розпоря-
дження, які є обов’язковими до виконання на території 
України.

Указ Президента України від 25 січня 2012 року 
№ 33 «Про Порядок проведення спеціальної перевір-
ки відомостей щодо осіб, які претендують на зайнят-
тя посад, пов’язаних із виконанням функцій держави 
або місцевого самоврядування» видано відповідно до 
статті 11 Закону України «Про засади запобігання і 
протидії корупції».

Разом з тим вказаний Закон (крім положень щодо 
фінансового контролю) втратив чинність 26 квітня 
2015 року у зв’язку із введенням у дію Закону.

Відповідно до частини другої статті 19 Основно-
го Закону України органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’я-
зані діяти лише на підставі, в межах повноважень та 
у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 
України.

Таким чином, при організації спеціальної пере-
вірки керівникам (заступникам керівників) державних 
органів, органів влади Автономної Республіки Крим, 
органів місцевого самоврядування або їх апарату слід 
керуватися не вищезазначеним Указом Президента 
України, а Порядком, затвердженим Кабінетом Міні-
стрів України у відповідності до положень 57 і 58 ста-
тей Закону.

Так, відповідно до пункту 1 Порядку, спеціальна 
перевірка проводиться стосовно осіб, які претендують 
на зайняття посад, які передбачають зайняття відпові-
дального або особливо відповідального становища, та 
посад з підвищеним корупційним ризиком. При цьому 
до посад, які передбачають зайняття відповідального 
або особливо відповідального становища, Закон та 
Порядок відносять:

– посади, передбачені частиною першою статті 9 
Закону України «Про державну службу»;

– посади посадових осіб місцевого самоврядуван-
ня, які належать до першої – третьої категорій посад, 
згідно із частиною першою статті 14 Закону України 
«Про службу в органах місцевого самоврядування;

– посади державних службовців, які належать до 
першої – третьої категорій посад, згідно зі статтею 25 
Закону України «Про державну службу»;

– посади керівників, заступників керівників дер-
жавних органів, юрисдикція яких поширюється на 
всю територію України, їх апаратів та самостійних 
структурних підрозділів, керівників, заступників ке-
рівників органів влади Автономної Республіки Крим, 
державних органів, юрисдикція яких поширюється на 

територію однієї або кількох областей, районів, міст 
республіканського в Автономній Республіці Крим або 
обласного значення, районів у місті, міст районного 
значення, міст Києва або Севастополя, – незалежно 
від категорій посад державних службовців, до яких 
відповідні посади належать;

– посади суддів, прокурорів і слідчих;
– посади, що підлягають заміщенню вищим офі-

церським складом військовослужбовців.
При цьому слід враховувати, що частиною пер-

шою статті 56 Закону, зокрема визначено осіб, щодо 
яких спеціальна перевірка не проводиться:

1) кандидати на пост Президента України, канди-
дати у народні депутати України, кандидати у депутати 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місце-
вих рад та на посади сільських, селищних, міських 
голів;

2) громадяни, які призиваються на військову служ-
бу за призовом осіб офіцерського складу та на військо-
ву службу за призовом під час мобілізації, на особли-
вий період, або залучаються до виконання обов’язків 
за посадами, передбаченими штатами воєнного часу;

3) претенденти, які перебувають на посадах в 
державних органах, органах влади Автономної Рес-
публіки Крим, органах місцевого самоврядування та 
призначаються в порядку переведення чи просування 
по службі на посади в межах того ж органу або при-
значаються в порядку переведення на посади в інших 
державних органах, органах влади Автономної Респу-
бліки Крим, органах місцевого самоврядування.

При цьому, варто зазначити, що питання про при-
значення претендента на посаду в порядку переве-
дення на посаду до іншого державного органу, органу 
влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого 
самоврядування, стосовно яких спеціальна перевірка 
вже проводилася, розглядається після отримання ко-
пії довідки від органу, яким організовано проведення 
такої перевірки.

У разі ж якщо щодо таких претендентів спеціаль-
на перевірка не проводилася їх призначення може 
бути здійснене лише після проведення відповідно до 
вимог Закону спеціальної перевірки.

4) претенденти, які перебувають на посадах в 
державних органах, органах влади Автономної Рес-
публіки Крим, органах місцевого самоврядування, що 
припиняються, та призначаються в порядку переве-
дення на роботу до інших органів, до яких переходять 
повноваження та функції органів, що припиняються;

5) особи при розгляді питання про включення їх до 
списку народних засідателів або присяжних.

Перелік посад з підвищеним корупційним ри-
зиком визначатиметься Національним агентством з 
питань запобігання корупції (далі – Національне агент-
ство) після початку його функціонування.

Ще однією новелою стало розширення кола 
суб’єктів, які уповноважені на проведення, а також на 
організацію спеціальної перевірки.

Зокрема, введено нових суб’єктів проведення – 
Державну судову адміністрацію (наявність в Єдиному 
державному реєстрі судових рішень відомостей про 
притягнення особи до кримінальної відповідальності), 
Національну комісію з цінних паперів та фондового 
ринку (наявність корпоративних прав), Службу без-
пеки (наявність допуску до державної таємниці; від-
ношення особи до військового обов’язку (в частині 

персонально-якісного обліку військовозобов’язаних 
СБУ), Міністерство оборони, військових комісаріатів 
Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва 
та Севастополя (відношення особи до військового 
обов’язку).

Відомості щодо наявності інформації про претен-
дента на посаду в Єдиному державному реєстрі осіб, 
які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією пра-
вопорушення (далі – Реєстр), надаватиме Національне 
агентство.

Разом з тим, до початку ведення Національним 
агентством Реєстру встановлено обов’язок Міністер-
ства юстиції продовжувати здійснення повноважень 
щодо забезпечення ведення Єдиного державного ре-
єстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, та 
забезпечувати надання інформації з нього час прове-
дення спеціальної перевірки (пункт 3 постанови Кабі-
нету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171).

Крім того, до повноважень Міністерства юстиції 
відповідно до Порядку належить також надання інфор-
мації стосовно наявності інформації про особу в Єди-
ному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано 
положення Закону України «Про очищення влади», та 
щодо наявності в особи корпоративних прав.

При цьому, варто зазначити, що порядки веден-
ня відповідних реєстрів затверджені наказами Мініс-
терства юстиції (наказ від 11 січня 2012 року № 39/5, 
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 січня 
2012 року за № 28/20341, наказ від 16 жовтня 2014 
року № 1704/5, зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 16 жовтня 2014 року за № 1280/26057), яки-
ми передбачено, що центральний апарат Міністерства 
надає витяги лише відповідно до письмового запиту 
Адміністрації Президента України, Апарату Верховної 
Ради України та Секретаріату Кабінету Міністрів Укра-
їни. На підставі письмового запиту інших державних 
органів, органів місцевого самоврядування витяги 
надає Головне територіальне управління юстиції Мініс-
терства юстиції України в Автономній Республіці Крим 
та головні територіальні управління юстиції в областях, 
містах Києві та Севастополі.

Крім того, відповідно до нового антикорупційного 
законодавства розширено повноваження Нацдерж-
служби. Зокрема, цей орган забезпечує надсилання 
до державних органів (їх територіальних органів) за-
питів про перевірку відомостей щодо претендентів на 
посади, призначення (обрання) на які здійснюється 
Верховною Радою України, а також організовує про-
ведення спеціальної перевірки у новоутворених дер-
жавних органах до моменту утворення у таких органах 
відповідального структурного підрозділу.

Стосовно претендентів на посади в органах міс-
цевого самоврядування, призначення (обрання) чи за-
твердження на які здійснюється місцевою радою, слід 
зазначити, що спеціальна перевірка щодо цих осіб 
проводиться після їх призначення (обрання) чи затвер-
дження на відповідні посади.

Для проведення спеціальної перевірки такі особи 
протягом трьох робочих днів з дня призначення (об-
рання) чи затвердження подають до органу місцевого 
самоврядування передбачені Порядком документи.

Головний спеціаліст з питань запобігання та 
виявлення корупції Головного територіального 
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Дорослі в своїх розмовах часто з присма-
ком вживають фрази “моя машина”, “наша 
квартира”, “у мене на дачі”. Звичайно, кожному 
приємно відчувати себе власником. А чи знає-
те Ви, що не тільки ми, а й наші діти є малень-
кими власниками. Це підтверджується знач-
ною кількістю норм Сімейного кодексу Украї-
ни, які врегульовують права батьків і дітей на 
майно. Так, батьки і діти, зокрема ті, які спільно 
проживають, можуть бути самостійними влас-
никами майна, а саме різних речей, грошей, 
нерухомого майна, транспортних засобів, за-
собів виробництва, іншого майна споживчого 
та виробничого призначення. Це означає, що 
дитина не має права власності на майно бать-
ків, а батьки не мають такого права на її майно. 
Таке розмежування майнових прав дорослих 
і неповнолітніх членів сім”ї спрямоване насам-
перед на захист майнових інтересів дитини. 
Зазначений принцип має велике значення у 
здійсненні батьками та дітьми правомочностей 
власності, а також у разі поділу майна подруж-
жя (при цьому речі, які належать дітям, взагалі 
не повинні враховуватися). Але, при вирішенні 
спору між батьками та малолітніми, неповно-
літніми дітьми, які спільно проживають, щодо 
належності їм майна вважається, що воно є 
власністю батьків, якщо інше не буде встанов-
лено судом. Як правило, більша частина май-
на в сім”ї належить батькам, а менша – дитині 
(дітям). 

Майно, набуте батьками і дітьми за ра-
хунок їхньої спільної праці чи спільних ко-
штів, належить їм на праві спільної сумісної 
власності. Не слід забувати, що майно, при-
дбане батьками або одним із них для забез-
печення розвитку, навчання та виховання 
дитини (одяг, інші речі особистого вжитку, 
іграшки, книги, музичні інструменти, спор-
тивне обладнання тощо), є власністю саме 
дитини. Закон також передбачає, що батьки 
зобов’язані передати у користування дитини 
майно, яке має забезпечити її виховання та 
розвиток. 

До того ж батьки управляють майном, 
яке належить малолітній дитині, без спеці-
ального на те повноваження. Батьки зобов’я-
зані дбати про збереження та використання 
майна дитини в її інтересах. А якщо мало-
літня дитина може самостійно визначити 
свої потреби та інтереси, батьки здійснюють 
управління її майном, враховуючи такі потре-
би та інтереси.

Незважаючи на законодавчо встанов-
лений обов’язок батьків дбати про збере-
ження та використання майна дитини в її 

інтересах, деякі батьки по-різному розуміють 
цей обов’язок. Чимало дітей, які потрапля-
ють до притулків, залишаються без житла 
саме через зловживання батьківськими й 
опікунськими правами. Тому законом чітко 
передбачено, що батьки малолітньої дитини 
не мають права без дозволу органу опіки та 
піклування вчиняти певні правочини щодо її 
майнових прав. А саме, укладати договори, 
які підлягають нотаріальному посвідченню 
та (або) державній реєстрації, в тому числі 
договори щодо поділу або обміну житлового 
будинку, квартири; видавати письмові зо-
бов’язання від імені дитини; відмовлятися від 
майнових прав дитини. Батьки мають право 
дати згоду на вчинення неповнолітньою ди-
тиною вказаних правочинів лише з дозволу 
органу опіки та піклування.

Дозвіл на вчинення правочинів щодо 
нерухомого майна дитини надається орга-
ном опіки та піклування після перевірки, що 
проводиться протягом одного місяця, і лише 
в разі гарантування збереження права дити-
ни на житло.

Органи опіки та піклування можуть від-
мовити у наданні дозволу на вчинення пра-
вочинів щодо нерухомого майна дитини з 
одночасним зверненням до нотаріуса щодо 
накладення заборони відчуження такого 
майна лише у випадках, якщо ними встанов-
лено, що: мати та/або батько дитини, які (яка, 
який) звернулися за дозволом, позбавлені 
судом батьківських прав відповідно до вимог 
Сімейного кодексу; судом, органом опіки та 
піклування або прокурором постановлено 
(прийнято) рішення про відібрання дитини 
від батьків (або того з них, який звернувся за 
дозволом) без позбавлення їх батьківських 
прав відповідно до Сімейного кодексу; до 
суду подано позов про позбавлення батьків 
дитини (або того з них, який звернувся за 
дозволом) батьківських прав особами, за-
значеними у статті 165 Сімейного кодексу; 
особа, яка звернулася за дозволом, повідо-
мила про себе неправдиві відомості, що ма-
ють суттєве значення для вирішення питання 
про надання дозволу чи відмову в його на-
данні; між батьками дитини немає згоди сто-
совно вчинення правочину щодо нерухомого 
майна дитини; між батьками дитини або між 
одним з них та третіми особами існує судо-
вий спір стосовно нерухомого майна, за доз-
волом на вчинення правочину щодо якого 
звернулися батьки дитини (або один з них); 
вчинення правочину призведе до звуження 
обсягу існуючих майнових прав дитини та/

або порушення охоронюваних законом інте-
ресів дитини.

При вчиненні одним із батьків правочи-
нів щодо майна малолітньої дитини вважа-
ється, що він діє за згодою другого з батьків. 
Другий з батьків має право звернутися до 
суду з вимогою про визнання правочину не-
дійсним як укладеного без його згоди, якщо 
цей правочин виходить за межі дрібного по-
бутового. 

На вчинення одним із батьків право-
чинів щодо транспортних засобів та неру-
хомого майна малолітньої дитини повинна 
бути письмова нотаріально засвідчена зго-
да другого з батьків. 

Якщо той з батьків, хто проживає окре-
мо від дитини протягом не менш як шість мі-
сяців, не бере участі у вихованні та утриманні 
дитини або якщо місце його проживання не-
відоме, правочини, про які ми вже зазнача-
ли, можуть бути вчинені без його згоди. 

Батьки вирішують питання про управ-
ління майном дитини спільно, якщо інше не 
передбачено договором між ними. Спори, які 
виникають між батьками щодо управління 
майном дитини, можуть вирішуватися орга-
ном опіки та піклування або судом. 

Закон передбачає положення стосовно 
права власності на аліменти, одержані на 
дитину. Так, аліменти, одержані на дитину, 
є власністю того з батьків, на ім’я кого вони 
виплачуються, і мають використовуватися за 
цільовим призначенням. 

Законодавець передбачає, що після 
припинення управління батьки зобов’язані 
повернути дитині майно, яким вони управля-
ли, а також доходи від нього.

Неналежне виконання батьками своїх 
обов’язків щодо управління майном дитини 
є підставою для покладення на них обов’язку 
відшкодувати завдану їй матеріальну шкоду 
та повернути доходи, одержані від управлін-
ня майном.

Неповнолітня дитина має право бра-
ти участь у розпорядженні аліментами, які 
одержані для її утримання. 

У разі смерті того з батьків, з ким про-
живала дитина, аліменти є власністю дити-
ни. Опікун розпоряджається аліментами, які 
одержані для утримання малолітньої дитини. 

А от неповнолітня дитина має право на 
самостійне одержання аліментів та розпо-
ряджання ними відповідно до Цивільного 
кодексу України. 

Заступник начальника відділу державної реєстра-
ції актів цивільного стану Управління державної 

реєстрації Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області 

Олена ЮЩЕНКО

Згідно статті 3 Закону України «Про відновлення пла-
тоспроможності боржника або визнання його банкрутом» 
державний орган з питань банкрутства здійснює веден-
ня Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено про-
вадження у справі про банкрутство, встановлює форму по-
дання арбітражним керуючим (розпорядником майна, ке-
руючим санацією, ліквідатором) інформації, необхідної для 
ведення зазначеної бази даних.

Відповідно до пункту 1.2 Положення про Єдиний реєстр 
підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про 
банкрутство затверджений наказом Міністерства юстиції  
України 15.09.2011 № 3018/5 зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України 19 вересня 2011 р. за № 1106/19844 Єдиний 
реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у 
справі про банкрутство, - це автоматизована база даних, що 
містить інформацію про суб’єктів підприємницької діяльності, 
відносно яких триває або завершена процедура банкрутства, 
про стан провадження у справі про банкрутство, про реєстр 
вимог кредиторів та інші дані, які отримані від арбітражних 
керуючих та господарських судів, а також відомості, які є ре-
зультатом здійснення державним органом з питань банкрут-
ства визначених законодавством повноважень.

Також, згідно з пунктом 1.3 Положення про Єдиний 
реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у 
справі про банкрутство затверджений наказом Міністерства 
юстиції  України 15.09.2011 № 3018/5 зареєстрований в Мініс-
терстві юстиції України 19 вересня 2011 р. за № 1106/19844 
у складі Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено 
провадження у справі про банкрутство формується Єдиний 
реєстр арбітражних керуючих України, порядок формуван-
ня, ведення й користування яким затверджується відповідно 
до чинного законодавства.  На веб-сайті Єдиного реєстру 
арбітражних керуючих України відображається інформація 
про арбітражного керуючого, я ка є відкритою і її отримання 
є безоплатним. Користування Єдиним реєстром арбітражних 
керуючих України здійснюється шляхом пошуку і перегляду 
через веб-сайт інформації з Єдиного реєстру підприємств, 
щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство з 
можливістю роздрукування.

Відомості до Єдиного реєстру підприємств, щодо яких по-
рушено провадження у справі про банкрутство, вносяться ар-
бітражними керуючими шляхом подання через он-лайн систе-
му електронної звітності арбітражних керуючих відомостей, 
передбачених Законом України «Про відновлення платоспро-
можності боржника або визнання його банкрутом» за форма-
ми та у  порядку, визначеними Міністерством юстиції України.

Державний орган з питань банкрутства та структурні під-
розділи територіальних органів з питань банкрутства здій-
снюють виправлення/доповнення відомостей, які підлягають 
внесенню до Єдиного реєстру підприємств, щодо яких пору-
шено провадження у справі про банкрутство арбітражними 
керуючими. У разі наявності документів (судових рішень та 
інших офіційних документів), у яких містяться відомості у 
справі про банкрутство, що відрізняються від внесених ар-
бітражними керуючими, або у разі якщо ці відомості відсутні 
в Єдиному реєстрі підприємств, щодо яких порушено прова-
дження у справі про банкрутство, державний орган з питань 
банкрутства та структурні підрозділи територіальних органів 
з питань банкрутства на підставі відповідних документів за-
безпечують виправлення відомостей, внесених арбітражни-
ми керуючими, та/або доповнення новими відомостями.

Державний орган з питань банкрутства та структурні під-
розділи територіальних органів з питань банкрутства здій-
снюють контроль за наповненням Єдиного реєстру підпри-
ємств, щодо яких порушено провадження у справі про бан-
крутство арбітражними керуючими, у тому числі щодо дотри-
мання порядку, строків внесення відомостей та достовірності 
внесених арбітражними керуючими відомостей.

Відповідно до пункту 3.1 Положення про Єдиний реєстр 
підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про 
банкрутство затверджений наказом Міністерства юстиції  
України 15.09.2011 № 3018/5 зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України 19 вересня 2011 р. за № 1106/19844 з Єди-
ного рестру підприємств, щодо яких порушено провадження 
у справі про банкрутство, можли во отримати інформацію у 
вигляді скорочених та повних інформаційних довідок.

Інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, 
щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство - 
це документ, який надається безоплатно в електронній формі 
за он-лайн запитом юридичної або фізичної особи про видачу 
довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено 
провадження у справі про банкрутство стосовно суб’єкта під-
приємницької діяльності, щодо якого запитується інформація.

Обов’язковим атрибутом довідки є QR-код, який містить 
інформацію про документ.

Довідка надається у день подання електронного запиту 
через офіційний веб-сайт, за винятком випадків наявності 
технічних підстав, що унеможливлюють роботу веб-сайту. 
Довідка надається безоплатно.

 На офіційному веб-сайті фізичні та юридичні особи за 
QR-кодом довідки або за її номером, датою та часом надання 
можуть отримати відомості щодо її формування та надання.

 Отже, юридичні особи та фізичні особи – підприємці ма-
ють право в он-лайн режимі протягом одного дня отримати як 
повну, так і скорочену довідку з Єдиного реєстру підприємств, 
щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

Головний спеціаліст відділу з питань банкрутства 
Головного територіального управління юстиції у 

Чернігівській області
Валерія МАЛЬЦЕВА 

Право спадкування тісно пов’язане з правом власності, оскільки 
спадкування є одним із засобів набуття права власності. До складу 
спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодав-
цеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його 
смерті.

Цивільний кодекс України дозволяє успадковувати майже всі 
права і обов’язки, які мав спадкодавець (померла людина) на мо-
мент смерті. Наприклад, успадкувати можна різні речі: нерухомість, 
автотранспорт, право власності на земельну ділянку, право на вкла-
ди в банку, право на отримання страхових виплат, право на відшко-
дування збитків, морального збитку і оплату неустойки, зобов’я-
зання відшкодування збитку, який було нанесено спадкодавцем та 
інше. Проте, існують виключення, а саме: Не можна успадкувати 
права та обов’язки, що нерозривно пов’язані з особою спадкодавця, 
особисті немайнові права; право на участь у товариствах та право 
членства в об’єднаннях громадян, якщо інше не встановлено зако-
ном або їх установчими документами; право на відшкодування шко-
ди, завданої каліцтвом або іншими ушкодженнями здоров’я; права 
на аліменти, пенсію, допомогу або інші виплати, встановлені зако-
ном (це не стосується таких виплат, нарахованих спадкодавцеві, але 
не отриманих їм за життя, - вони передаються членам його сім’ї, а у 
разі відсутності таких - включаються в спадкову масу).

Щодо спадкування за законом громадянами, які перебувають у 
фактичних шлюбних відносинах, необхідно зазначити, що згідно з 
Цивільним кодексом України існує шість черг спадкоємців за зако-
ном. Особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менш 
як п’ять років до відкриття спадщини, мають право на спадкуван-
ня за законом згідно зі статтею 1264 Цивільного кодексу України у 
четверту чергу. Якщо проаналізувати зазначену статтю, то можна 
дійти до висновку, що кваліфікуючою ознакою віднесення осіб до 
четвертої черги спадкоємців за законом є проживання претенден-
тів на спадок однією сім’єю зі спадкодавцем. Отже, визначальним 
тут є поняття «сім’ї». Згідно зі статтею 3 Сімейного кодексу України 
сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним 
побутом, мають права та обов’язки. Сім’я створюється на підставі 
шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також інших підста-
вах, не заборонених законом, і таких, що не суперечать моральним 
засадам суспільства. Тому виникає закономірне питання: чи є фак-
тичні шлюбні відносини підставою для створення сім’ї, оскільки така 
підстава прямо не передбачена в досліджуваній статті.

Можливо припустити, що проживання громадян у фактичних 
шлюбних відносинах підпадає під інші, не заборонені законом, під-
стави створення сім’ї, що не суперечать моральним засадам су-
спільства. З іншого боку, якщо виходити з самого поняття «сім’ї», 
то особливих питань не виникає, адже громадяни, які перебувають 
у фактичних шлюбних відносинах, і спільно проживають, і пов’язані 
спільним побутом, і, відповідно, мають взаємні права та обов’язки. 
Ці права та обов’язки не обов’язково мають бути обов’язками щодо 
взаємного утримання. Вони можуть бути цивільно-правовими, на-
приклад, пов’язаними із придбанням, в тому числі створенням спіль-
ною працею об’єктів сумісної власності.

Саме тому стаття 1264 Цивільного кодексу України захищає 
права тих осіб, яких спадкодавець вважав членами своєї сім’ї і котрі 
проживали з ним впродовж досить тривалого часу (п’ять років), ве-
дучи спільне господарство, надаючи допомогу одне одному. Особа, 
яка претендує на спадщину, має довести, що проживала зі спад-
кодавцем однією сім’єю (мала спільне господарство, витрати) і що 
це тривало не менш як п’ять років до часу відкриття спадщини. Це 
можуть бути свідчення сусідів та інших членів сім’ї, документи, які 
підтверджують спільне проживання та спільні витрати тощо.

Належність до четвертої черги має бути доведена спадкоємця-
ми, які перебували у фактичних шлюбних відносинах зі спадкодав-
цем будь-якими засобами доказування, встановленими законом. 
Довести зазначені обставини без звернення до суду малоймовірно. 
Нотаріус не зможе повірити запевненням спадкоємців та свідків про 
спільність сімейних зв’язків та тривалість проживання зі спадкодав-
цем, тому право на спадкування таких спадкоємців може бути дове-
деним і реалізованим на підставі судового рішення про встановлен-
ня факту проживання однією сім’єю.

Отже, можна дати пораду особам, які перебувають у фактичних 
шлюбних відносинах - не потрібно забувати, що чинним законодав-
ством України передбачено два види спадкування: спадкування за 
законом і спадкування за заповітом. Тому, незалежно від взаємо-
відносин між певними особами, одна з них завжди може скориста-
тись своїм правом і зробити заповіт на користь іншої, уникнувши 
при цьому можливих проблем у майбутньому.

На останок, хочеться сказати, що українське законодавство у 
своєму розвитку з питань спадкового права крок за кроком стає 
більш досконалим, справедливим та ефективним, хоча містить 
прогалини та колізії, над якими потрібно ще працювати. Наше жит-
тя також є недосконалим, та воно продовжується і необхідно його 
прожити так, щоб залишити після себе гарну спадщину, і не лише 
матеріальну, а й духовну.

Приватний нотаріус Чернігівського міського нотаріального округу 
Валентина КЕЗЛЯ 

Це наше, а ось це – твоє

Особливості спадкування громадянами, які 
перебувають у фактичних шлюбних відносинах

Отримання відомостей з Єдиного 
реєстру підприємств, щодо яких 

порушено провадження у справі про 
банкрутство та система електронної 

звітності арбітражних керуючих

Питання «спадщини», «спадкового права» завжди було, 
існує і залишатиметься актуальним як для громадянина, так 
і для держави в цілому, оскільки воно, так чи інакше, зачіпає 
інтереси кожного.
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ГОЛОВНИМ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ УПРАВЛІННЯМ ЮСТИЦІЇ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПРИДІЛЯЄТЬСЯ УВАГА НАДАННЮ БЕЗОПЛАТНОЇ ПЕРВИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ

Основні заходи проводились Голов-
ним територіальним управлінням юстиції з 
07 по 11 грудня  2015 року. До проведення 
правоосвітніх заходів у м. Чернігові разом з 
представниками Головного територіального 
управління юстиції долучились члени Чер-
нігівської благодійної організації «Жіночий 
правозахисний центр», спеціалісти Чернігів-
ського обласного центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді, Чернігівського 
місцевого  центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, Головного 
управління Національної поліції в Чернігів-
ській області, курсанти Академії Державної 
пенітенціарної служби та адвокати. Інфор-
мація розміщувалась на сторінках офіцій-
ного веб-сайту Головного територіального 
управління юстиції http://just.cg.gov.ua .

Традиційно приділялась увага підвищенню 
рівня правових знань осіб, що відбувають пока-
рання в Чернігівській виправній колонії № 44. З 
метою надання безоплатної правової допомоги 
10 грудня 2015 року надавались правові кон-
сультації засудженим: роз’яснювались питання 
перетину кордону, отримання інформації про 
кримінальне провадження, приватизації квар-
тири, конфіскації майна, розірвання шлюбу, 
встановлення порядку користування житловим 
приміщенням та ін. Під час відвідування коло-
нії представники Головного територіального 
управління юстиції та благодійної організації 
«Жіночий правозахисний центр» ознайомились 
з куточком права, оформленим у бібліотеці.

Проводились правоосвітні заходи з учнями 
загальноосвітніх, професійно-технічних та ви-
щих навчальних закладів м. Чернігова. 

Так, з учнями 10 класів Чернігівського лі-
цею №22 Чернігівської міської ради Чернігів-
ської області зустрівся заступник начальника 
Головного територіального управління юстиції з 
питань державної виконавчої служби - началь-
ник Управління ДВС Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області Сер-
гій П’ятниця. Обговорено питання становлення 
та розвитку Управління державної виконавчої 
служби, умови та порядок виконання рішень су-
дів та інших органів чи посадових осіб, що від-
повідно до Закону України «Про виконавче про-
вадження» підлягають примусовому виконанню 
у разі невиконання їх у добровільному порядку, 
дотримання державними виконавцями строків 
здійснення виконавчих проваджень тощо.

З учнями 9 класів Чернігівської загально-
освітньої школи I-III ступенів №3 Чернігівської 
міської ради Чернігівської області зустрівся в.о. 
начальника Головного територіального управ-
ління юстиції у Чернігівській області В’ячеслав 
Хардіков. Говорили про права людини в Україні, 
правові способи їх захисту. Керівник управлін-
ня детально зупинився на питаннях становлен-
ня та розвитку органів юстиції Чернігівщини, 
правових засадах та напрямках їх діяльності, 
реформування системи органів юстиції, покра-
щення якості надання адміністративних послуг 
населенню.

В рамках Всеукраїнського тижня права 
організовано тематичну зу-
стріч  в Палаці урочистих 
подій з учнями Чернігівської 
загальноосвітньої школи 
I-III ступенів №35, гуртківців 
правового шкільного гуртка 
«Феміда». Дітям розповідали 
про основні засадами сімей-
ного та цивільного законо-
давства України, зокрема в 
частині державної реєстрації 
шлюбу, народження, зміни 
імені та визначення правово-
го статусу дитини тощо. Була 
можливість відвідати зали, 
де відбуваються урочисті об-
ряди реєстрації шлюбів. 

З нагоди відзначення те-
матичного тижня у загально-
освітній школі №19 відбувся 
відкритий захід, присвячений 
захисту прав дитини, учас-
никами якого стали пред-
ставники Головного терито-
ріального управління юстиції 

у Чернігівській області, Головного управління 
Національною поліції в Чернігівській області, 
члени Чернігівської благодійної організації «Жі-
ночий правозахисний центр» та курсанти Ака-
демії Державної пенітенціарної служби.  Учні 9 
та 10 класів провели активну підготовчу робо-
ту: вивчали рівень обізнаності учнів різних кла-
сів своєї школи у правах дитини і способах їх 
захисту, цікавились як вчителі розуміють обсяг 
прав дитини, склали звіт. За результатами те-
матичного спілкування присутнім представлено 
відео-фільм. 

Протягом тижня представники Головного 
територіального управління юстиції зустріча-
лись також з учнями 9-11 класів загальноос-
вітніх шкіл №№ 4, 9, 17, 20, 35 м. Чернігова та 
студентами Коледжу транспорту та комп’ютер-
них технологій, Навчально-наукового інституту 
права і соціальних технологій Чернігівського на-
ціонального технологічного університету, Чер-
нігівського кооперативного технікуму. Під час 
бесід учням та студентам роз’яснювались нор-
ми Загальної декларації прав людини як одно-
го з найважливіших актів міжнародного права, 
правові засади сімейного та цивільного зако-
нодавства України, зокрема норми державної 
реєстрації шлюбу, народження, зміни імені та 
визначення правового статусу дитини, Закону 
України «Про виконавче провадження», обго-
ворювались питання становлення та розвитку 
органів юстиції на Чернігівщині, професійної 
діяльності нотаріусів, порядку вчинення нота-
ріальних дій в Україні, функціонування системи 

судової влади в Україні та її територіальних ор-
ганів на місцях, питання захисту основних прав 
і свобод людини, а також використання дітьми 
правових знань з метою реалізації своїх прав, 
свобод та законних інтересів. 

10 грудня 2015 року організовано цікаву 
зустріч учнів 10-11 класів загальноосвітньої 
школи № 9 м. Чернігова з представниками 
Головного територіального управління юстиції 
та Чернігівського обласного центру соціаль-

них служб для сім’ї, дітей та молоді «Сім’я – 
це простір без насильства». Учням роз’яснено 
норми Закону України «Про попередження на-
сильства в сім’ї», в тому числі види насильства 
та можливу відповідальність за його засто-
сування. Проведено комунікативний тренінг 
«Рука допомоги», під час якого діти висловили 
своє бачення «демократичної» родини, роз-
повіли про найважливіші риси благополучної 

сім’ї, побудованої на засадах лю-
бові, взаєморозуміння, поваги дітей 
один до одного, батьків до своїх 
дітей. Було цікавим почути думки 
дітей про ключові засади побудови 
гармонійних сімейних стосунків: ви-
словлення почуття любові, вдячно-
сті, поваги до особистісного просто-
ру дітей і батьків, проявів турботи, 
обійм тощо.

Протягом тижня (07-11 грудня) 
у громадських приймальнях Голов-
ного територіального та районних, 
міськрайонних, міського управлінь 
юстиції надано 84 консультації, у 
громадських приймальнях, створе-
них при бібліотеках або інших за-
кладах культури - 29, проведено 5 
виїздів консультативних пунктів, під 
час роботи яких надано 31 консуль-
тацію. На  телефону «гарячу лінію» 
наді йшло 43 звернення. У місцевих 
засобах масової інформації прове-
дено 46 виступів (у газеті -13, по те-

лебаченню і радіомовленню - 33). 
Заходи до Всеукраїнського тижня права 

проведені й територіальними управліннями юс-
тиції Чернігівської області. Серед закладів осві-
ти, культури, громадських організацій, трудових 
колективів підприємств, установ, організацій, а 
також представників територіальних громад ор-
ганізовано 149 правоосвітніх заходів («круглих 
столів», нарад, семінарів, лекцій, бесід, висту-

пів, диспутів, інтелектуальних ігор, флешмобів, 
інформаційних годин тощо). 

До проведення правоосвітніх заходів залу-
чались представники правоохоронних органів. 
Для прикладу,  10 грудня 2015 року в рамках 
Всеукраїнського тижня права з нагоди прого-
лошення Загальної декларації прав людини 
головним спеціалістом Чернігівського міського 
управління юстиції спільно з інспекторами Чер-
нігівського відділу поліції Головного управлін-
ня Національної поліції в Чернігівській області 
з учнями І курсу Чернігівського професійного 
будівельного ліцею проведено семінар на тему 
«Цивільна, адміністративна та кримінальна від-
повідальність неповнолітніх», в ході якого учням 
роз’яснено особливості виникнення цивільної, 
адміністративної та кримінальної відповідаль-
ності, активно обговорювались питання видів 
покарань за неправомірні діяння неповнолітніх 
та відшкодування шкоди.

На зустрічі під назвою «Відкриті двері юсти-
ції» запрошували учнівську молодь Носівське, 
Ріпкинське, Щорське районні, Новгород-Сівер-
ське, Ніжинське міськрайонні управління юсти-
ції.

Відзначимо, що значна кількість правоос-
вітніх заходів проводились спільно з устано-
вами культури. За сприяння територіальних 
управлінь юстиції проведено 6 літературних 
виставок  (Городнянське, Прилуцьке, Семенів-
ське, Срібнянське, Талалаївське районні управ-
ління юстиції). 

Оформлено 6 тематичних стендів: «Права 
людини», «З нагоди Всеукраїнського тижня 
правових знань», «10 грудня – День прав», «За-
гальна декларація прав людини» та ін. 

Підсумовуючи результати проведених пра-
воосвітніх заходів в рамках Всеукраїнського 
тижня права, зазначимо, що Головним терито-
ріальним та районними, міськрайонними, місь-
ким управліннями юстиції правоосвітніми захо-
дами охоплено понад 4005 осіб.

Головне територіальне управління юстиції у Чернігівській області інформує 
про  проведення Всеукраїнського тижня права у 2015 році

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 вторинної 

правової допомоги та медіації.

За  отриманням безоплатної первинної право-
вої допомоги можна звернутися до громадської при-
ймальні з надання безоплатної первинної правової 
допомоги, створеної при Головному територіальному 
управлінні юстиції у Чернігівській області,  кожен вівто-
рок 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 управлін-
ня юстиції у Чернігівській області, державні нотаріуси, студенти-консультанти юридичної клі-
ніки „Adiutorium” Чернігівського державного технологічного університету, а також спеціалісти 
відділення Національної 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.


