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Цивільний процес – встановлений законодав-
ством порядок розгляду і вирішення цивільних справ. 
Здійснюється у вигляді відповідного судового прова-
дження: позовного, наказного чи окремого.

Цивільний процес – це врегульований нормами ци-
вільного процесуального права порядок провадження в 
цивільних справах, який визначається системою взаємо-
пов’язаних цивільних процесуальних прав та обов’язків і 
цивільних процесуальних дій, якими вони реалізуються їх 
суб’єктами – судом і учасниками процесу.   Цивільне судо-
чинство складається з окремих частин, або стадій. Стадія 
– це сукупність процесуальних правовідносин і дій, об’єд-
наних найближчою метою. В теорії цивільного процесуаль-
ного права відсутній єдиний підхід до класифікації стадій 
цивільного процесу, їх виділення та термінологічного ви-
значення. Стадіями цивільного процесу можна визначити 
наступні: відкриття провадження у цивільній справі, під-
готовка справи до судового розгляду та судовий розгляд, 
які об’єднуються у провадження в суді першої інстанції. Ці 
стадії визнаються обов’язковими, що означає їх наявність 
у всіх цивільних справах. Іншими, факультативними, ста-
діями є: апеляційне провадження, касаційне провадження, 
перегляд цивільної справи у зв’язку з винятковими обста-
винами, перегляд справи за нововиявленими обставина-
ми, виконання рішення.

Виконання рішення – заключний етап юрисдикційної 
діяльності. Без реалізації цієї стадії (етапу) юрисдикційної 
(правозахисної діяльності) втрачається сенс попередньої 
діяльності суду та інших органів (осіб), які уповноважені 
на здійснення захисту прав, свобод та законних інтересів 
фізичних, юридичних осіб, територіальних громад та дер-
жави. Виконанням рішень суду та інших юрисдикційних 
органів завершується процес захисту суб’єктивних майно-
вих та особистих немайнових прав громадян та юридичних 
осіб шляхом їх фактичної реалізації у спосіб та порядок, 
визначений Конституцією та законами України, відповідни-
ми підставами виконання (зокрема тими, котрі передбачені 
у статті 3 Закону України “Про виконавче провадження”). 
Враховуючи, що захист прав здійснює ще цілий ряд орга-
нів та осіб, лише у виконавчому провадженні захист прав 
набуває реального змісту.

Види виконання: 
за взаємозв’язком із вступом юрисдикційного рішення 

у законну силу:
– виконання за загальними правилами; 
– негайне виконання.
Виконання за загальними правилами застосується у 

тих випадках, коли не встановлено підстав для застосуван-
ня негайного та попереднього виконання.

Негайне виконання – це виконання рішення ще до всту-
пу його у законну силу. Негайне виконання застосовується, 
як правило, за результатами попередньої судової діяльно-
сті у формі відправлення правосуддя (вирішення цивіль-
ної справи) або запобіжної діяльності суду (забезпечення 
позову). Підстави для застосування негайного виконання 
чітко передбачені у чинному законодавстві. 

Причому підстави для застосування негайного вико-
нання слід розрізняти на: 

– підстави для обов’язкового (імперативного) застосу-
вання негайного виконання, 

– підстави для факультативного (імперативно-диспози-
тивного) застосування негайного виконання. 

Відповідно до статті 367 ЦПК та статті 25 Закону Укра-
їни “Про виконавче провадження” рішення суду підлягає 
обов’язковому негайному виконанню у справах: 1) стяг-
нення аліментів - у межах суми платежу за один місяць; 
2) присудження працівникові виплати заробітної плати, але 

не більше ніж за один місяць; 3) відшкодування шкоди, зав-
даної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю 
фізичної особи, - у межах суми стягнення за один місяць; 
4) поновлення на роботі незаконно звільненого або пере-
веденого на іншу роботу працівника; 5) відібрання дитини 
і повернення її тому, з ким вона проживала; 6) розкриття 
банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо 
юридичних та фізичних осіб. Підставами для застосування 
факультативного негайного виконання є можливість стяг-
нення з відповідача усієї суми заборгованості у справах, у 
яких обов’язковим є стягнення лише певної її частини (ча-
стина 1 статті 367 ЦПК). 

в залежності від суб’єкта здійснення виконання (дій, 
спрямованих на реалізацію юрисдикційного рішення): 

– рішення, які не вимагають виконання (рішення про 
визнання, конститутивні рішення). Коли предметом судової 
діяльності є встановлення наявності чи відсутності право-
відносин між сторонами або судової їх трансформації (змі-
ни чи припинення). Ці рішення, як правило, носять преюди-
ційний характер. 

– рішення, які судами направляються для виконання. 
Це рішення, які вимагають реєстрації певного факту, ста-
ну, інших правових позицій, які встановлені у відповідному 
рішенні. А у випадку виконання окремої ухвали, то вона 
направляється судом безпосередньо відповідним органам 
державної влади, органам місцевого самоврядування, 
службовим чи посадовим особам для виконання, котрі, в 
свою чергу, зобов’язані її виконати і повідомити суд про 
результати виконання. 

– рішення, які виконуються органами державної вико-
навчої служби або іншими, передбаченими законом, орга-
нами та особами (наприклад, щодо виконання рішень про 
стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти 
Державного бюджету України та місцевих бюджетів або з 
бюджетних установ). Як правило, такими виступають рі-
шення про присудження.  

Заступник начальника Головного територіального 
управління юстиції з питань державної виконавчої служби – 

начальник Управління державної виконавчої служби Головного 
територіального управління юстиції у Чернігівській області

Сергій П’ятниця

Ліквідація господарського кодексу 
забезпечить простоту і ясність 

правозастосування, – Павло Петренко

Тимчасове обмеження боржника 
у праві виїзду за кордон

  
Законом України «Про виконавче провадження» передбачено 

право державного виконавця у разі ухилення боржника від виконан-
ня зобов’язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду 
за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника 
– фізичної особи або керівника боржника – юридичної особи за межі 
України – до виконання зобов’язань за рішенням. Відповідно до стат-
ті 377-1 Цивільно-процесуального кодексу України питання щодо та-
кого обмеження вирішується судом за місцезнаходженням органу 
державної виконавчої служби за поданням державного виконавця, 
погодженим з начальником відділу державної виконавчої служби. 
Суд негайно розглядає подання без виклику чи повідомлення сторін 
та інших заінтересованих осіб за участю державного виконавця.

Після надходження ухвали суду про тимчасове обмеження особи 
(боржника) у праві виїзду за межі України до виконання нею зобов’язань 
державний виконавець не пізніше наступного дня направляє засвідчену 
судом копію ухвали для виконання до Адміністрації Державної прикор-
донної служби України.

Адміністрація Державної прикордонної служби України не пізніше 
наступного дня після надходження зазначеної ухвали суду приймає її 
до виконання, про що повідомляє листом відповідний орган державної 
виконавчої служби.

Постановку на контроль осіб (боржників), яких згідно з судовими 
рішеннями тимчасово обмежено у праві виїзду за межі України або їх 
зняття з контролю готує Окремий центр управління ризиками Держав-
ної прикордонної служби України та безпосередньо здійснює Окремий 
відділ обробки даних ЦП ГАІС «Гарт» Державної прикордонної служби 
України.

У разі виконання боржником відповідних зобов’язань, у тому числі 
аліментних, та закінчення виконавчого провадження державний вико-
навець виносить відповідну постанову, копію якої направляє до Адміні-
страції Державної прикордонної служби України для своєчасного зняття 
особи (боржника) з контролю.

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

В’ячеслав Хардіков                                 

Скасування Господарського кодексу та норм, які дублюють і 
суперечать положенням інших законодавчих актів, забезпечить 
простоту і ясність правозастосування для суддів, юристів та бізне-
су. Про це 21 січня 2016 року під час прес-конференції, присвяче-
ній першим результатам громадського обговорення відміни Гос-
подарського кодексу, повідомив Міністр юстиції Павло Петренко.

«Для бізнесу дуже важливо, щоб була зрозуміла усталена прак-
тика. Є Цивільний кодекс, який регулює великий пласт відносин, у 
тому числі й комерційних. Я є прихильником того, щоб ми забезпечи-
ли простоту і ясність правозастосування. І скасування Господарського 
кодексу – це не просто зручність, мовляв, ми скасували ще один акт, 
це визначеність правозастосування для всіх: суддів, юристів, бізнесу», 
– зазначив очільник Мін’юсту.

Він нагадав: у 2003 році було прийнято 2 акти – Цивільний та Гос-
подарський кодекси. Якщо Цивільний кодекс був напрацюванням но-
вого формату, то Господарський кодекс був тим компромісом, якого 
домоглися депутати в Парламенті аби законсервувати чимало норм 
радянського законодавства.

«Різне регулювання в цих актах призводило до того, що в судах 
відбувалося зловживання і постраждалу людину ганяли з суду до суду. 
Фактично кодекс залишав в нас радянську систему відносин людини і 
держави, коли людина приходить як прохач до державних органів, до 

судів, до чиновників і просить, щоб чиновник зробив їй величезну «послугу» і виконав свій законний обов’я-
зок», – наголосив Міністр юстиції.

Голова третейського суду при ІСС Ukraine Тарас Шепель у свою чергу зауважив – бізнес вітатиме будь-
які кроки для спрощення законодавства і регулювання та усунення дублювання. Також бізнесмени пози-
тивно оцінюють заходи, які забезпечать більш комфортні умови для існування і розвитку бізнесу, а також 
сприятимуть поліпшенню інвестиційної привабливості України.

«Скасування Господарського кодексу і запровадження світової практики термінології виллється у спро-
щення регулювання відносин і в усунення низки суперечок, які вирішуються в тому числі й судами», – ска-
зав він.

Виконання рішень як стадія цивільного процесу



  2 Юстиція Чернігівщини №1 (17) 28 січня 2016 року

Волонтерська діяльність в усьому світі ви-
знається суспільно значимою і суспільно ко-
рисною. Починаючи з грудня 2013 року, во-
лонтерство стало одним з найвизначніших 
суспільних явищ в Україні. Велика кількість іні-
ціатив самоорганізувалися в умовах масових 
акцій протесту, подій на Майдані, агресії Росій-
ської Федерації. Всі сили було скоординовано 
і направлено на забезпечення української ар-
мії необхідним одягом, військовим інвентарем,  
шоломами, бронежилетами, медикаментами 
та засобами особистої гігієни. 

 І хоча ставлення до волонтерів дещо різнить-
ся в залежності від регіону, переважна більшість 
українців схвалюють їх діяльність, допомагаючи 
власними силами та коштами.

Відносини, пов’язані з провадженням волон-
терської діяльності в Україні, регламентовано 
Конституцією України,  Законом України «Про 
волонтерську діяльність», іншими законами, а також 
міжнародними договорами, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України. 

Закон України «Про волонтерську діяльність» ви-
значає волонтерську діяльність як добровільну, соці-
ально спрямовану, неприбуткову діяльність, що здійс-
нюється волонтерами шляхом надання волонтерської 
допомоги. 

Розрізняють основні напрями, за якими така допо-
мога здійснюється:                             

- надання волонтерської допомоги з метою під-
тримки малозабезпечених, безробітних, багатодітних, 
бездомних, безпритульних, осіб, що потребують соці-
альної реабілітації;

- здійснення догляду за хворими, інвалідами, оди-
нокими, людьми похилого віку та іншими особами, які 
через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості по-
требують підтримки та допомоги;

- надання допомоги громадянам, які постражда-
ли внаслідок надзвичайної ситуації техногенного чи 
природного характеру, дії особливого періоду, пра-
вових режимів надзвичайного чи воєнного стану, 
проведення антитерористичної операції, у результаті 
соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також 
жертвам злочинів, біженцям, внутрішньо переміще-
ним особам;

- надання допомоги особам, які через свої фізичні 

або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і закон-
них інтересів;

- проведення заходів, пов’язаних з охороною нав-
колишнього природного середовища, збереженням 
культурної спадщини, історико-культурного середови-
ща, пам’яток історії та культури, місць поховання;

-    сприяння проведенню заходів національного та 
міжнародного значення, пов’язаних з організацією ма-
сових спортивних, культурних та інши х видовищних і 
громадських заходів;

- надання волонтерської допомоги для ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або 
природного характеру;

- надання волонтерської допомоги Збройним Силам 
України, іншим військовим формуванням, правоохорон-
ним органам, органам державної влади під час дії особ-
ливого періоду, правових режимів надзвича йного чи 
воєнного стану, проведення антитерористичної операції.

Це не вичерпний перелік. Надання волонтерської 
допомоги можливо і за іншими напрямами, не заборо-
неними законодавством. 

Не дивно, що волонтерські ініціативи в Україні 
переважно працюють незалежно від держави, адже 
дуже велика кількість з них незареєстровані. Однак, 
держава в особі її органів т а посадових осіб підтримує 
громадську ініціативу щодо провадження волонтер-
ської діяльності, гарантує і забезпечує захист перед-

бачених Конституцією України  та законами прав, 
свобод і законних інтересів волонтерів, отримувачів 
волонтерської допомоги, організацій та установ, що 
залучають до своєї діяльності волонтерів. 

Так, 5 серпня 2015 року Кабінетом Міністрів 
України був затверджений Порядок надання волон-
терської допомоги за окремими  напрямами волон-
терської діяльності. 

Цією постановою Уряд визначив умови надан-
ня  допомоги за сприяння проведенню заходів на-
ціонального та міжнародного значення, пов’язаних 
з організацією масових спортивних, культурних та 
інших видовищних і   громадських заходів, а також 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техноген-
ного або природного характеру.

Як бачимо, волонтерська діяльність пов’язана з 
низкою небезпек. Серед них підриви, підпали, про-
тистояння активістів, нега тивні настрої мирного на-
селення, конфлікти з правоохоронними органами 

тощо. Ці люди майже щодня стикаються з поранени-
ми, на власні очі бачать біль і страждання людей. 

Не оминути вагомий вклад волонтерів у зборі ко-
штів на проведення складних операцій поранених 
військових та їх реабілітацію. Значні суми коштів зби-
раються для підтримки цивільного населення, яке по-
стражда ло внаслідок проведення терористичних актів 
на території Донецької та Луганської областей.  

Волонтерська діяльність – це діяльність за покли-
ком серця. Серед волонтерів найбільше представників 
середнього класу, які мають вищу освіту, що означає, 
що серед іншого, вони ще й є носіями певних ціннос-
тей, які характерні для європейсько го суспільства. Їх 
здатність до організації та конструктивної роботи вже 
стала прикладом того, що зміни в державі можна до-
сягти не лише протистоянням з владою, а беручи на 
себе відповідальність та співпрацюючи з нею. 

Популяризація ді яльності волонтерів та розповсю-
дження досвіду їх роботи матимуть значний позитив-
ний вплив на подальший розвиток українського су-
спільства, яке наразі як ніколи потребує змін. 

Головний спеціаліст сектору реєстрації
нормативно-правових актів, правової роботи та

правової освіти Головного територіального
управління юстиції у Чернігівській області                           

Марія Плетінь

Радісна подія настає у нашому 
житті, або у житті наших дітей чи ону-
ків, коли знайдена бажана друга по-
ловинка і прийнято рішення офіційно 
об’єднати одинокі серця – одружити-
ся! 

А чи все Ви знаєте про свою коха-
ну людину? Наприклад, чи знаєте Ви 
який стан її здоров’я? 

Зазвичай, в більшості випадків по-
чуття кохання затьмарює здоровий 
глузд та здатність передбачати та упе-
реджувати негативні наслідки. 

Молодята не мають щонайменшої 
інформації про стан здоров’я один од-
ного. Захворювання на туберкульоз, 
зростання венеричних захворювань та 
кількості ВІЛ-інфікованих осіб свідчать 
про необхідність саме до державної ре-
єстрації шлюбу знати про стан здоров’я 
ваших обранців. 

Необхідно зазначити, що наше сус-
пільство і держава відповідальні перед 
сучасним і майбутніми поколіннями за 
рівень здоров’я і збереження генофонду 
народу України. Тому стаття 30 Сімей-
ного кодексу України містить положення 
про взаємну обізнаність наречених  про 
стан здоров’я. А саме, наречені – осо-
би, які подали заяву про державну реє-
страцію шлюбу, зобов’язані повідомити 
один одного про стан свого здоров’я. 
Тобто, таке повідомлення є юридичним 
обов’язком наречених. Адже прихову-
вання відомостей про стан здоров’я од-
ним з наречених, наслідком чого може 
стати або стало порушення фізичного 
або психічного здоров’я іншого нарече-
ного чи їхніх нащадків, може бути під-
ставою для визнання шлюбу недійсним.

Яким же чином можливо дізнатися 
про стан здоров’я вашої другої поло-
винки? Насамперед, під час прийняття 
заяви про державну реєстрацію шлюбу 
працівники органу державної реєстра-

ції актів цивільного стану інформують 
наречених про можливість  здійснення 
медичного обстеження та за їх бажан-
ням видають затверджену Міністер-
ством охорони здоров’я України форму 
направлення на добровільне медичне 
обстеження.

Держава забезпечує створення умов 
для медичного обстеження наречених. 

Порядок здійснення медичного об-
стеження наречених встановлює Ка-
бінет Міністрів України (постанова від 
16 листопада 2002 року №1740 «Про 
порядок здійснення добровільного ме-
дичного обстеження наречених»). Цим 
порядком визначено механізм організа-
ції добровільного медичного обстежен-
ня наречених з метою визначення стану 
їх здоров’я для профілактики захворю-
вань, небезпечних для подружжя та їх 
нащадків. Перелік видів добровільного 
медичного обстеження затверджено Мі-
ністерством охорони здоров’я України.

Треба звернути увагу наших наре-
чених, що результати медичного обсте-
ження є таємницею і повідомляються 
лише їм та заносяться до медичних кар-
ток. Адже, згідно статті 39-1 Основ за-
конодавства України про охорону здо-
ров’я пацієнт має право на таємницю 
про стан свого здоров’я, факт звернен-
ня за медичною допомогою, діагноз, а 
також про відомості, одержані при його 
медичному обстеженні.

Стаття 40 вказаних Основ перед-
бачає, що медичні працівники та інші 
особи, яким у зв’язку з виконанням про-
фесійних або службових обов’язків ста-
ло відомо про хворобу, медичне обсте-
ження, огляд та їх результати, інтимну і 
сімейну сторони життя громадянина, не 
мають права розголошувати ці відомос-
ті, крім передбачених законодавчими 
актами випадків. 

Лікар або працівник медичної уста-

нови, який проводив медичне обстежен-
ня або на якого покладено обов’язок 
повідомити результати обстеження на-
реченим, повинен діяти не порушуючи 
лікарської таємниці, і тому результати 
медичного обстеження повідомляються 
кожному з наречених окремо, а вже від 
волі наречених залежить чи повідомлять 
вони один одного про стан здоров’я чи 
будуть зберігати результати або окремі 
показники, особливості в таємниці.

На жаль, в основному, наречені при 
подачі заяв відмовляються від отриман-
ня направлень на добровільне медичне 
обстеження. Вони щасливі, радісно по-
сміхаються, а вирази їх облич говорять, 
що вони все знають один про одного 
і просто бути такого не може, щоб їх 
коханий чи кохана не повідомили про 
якісь серйозні проблеми, котрі можуть 
вплинути на їх здоров’я чи здоров’я їх 
майбутніх дітей.  Хоча мають місце по-

одинокі випадки, коли визнаються не-
дійсними шлюби, які були зареєстрова-
ні з особою, яка приховала свою тяжку 
хворобу або хворобу, небезпечну для 
другого з подружжя і (або) їхніх нащад-
ків. 

Тому, шановні наречені, маючи на-
мір створити сім’ю, серйозно подумай-
те, чи дійсно ви знаєте все про здоров’я 
своєї коханої людини. Чи можна повні-
стю їй довіряти? Чи все ж таки пройти 
медичне обстеження і перевірити це, 
щоб бути спокійним за ваше майбутнє 
та майбутнє ваших дітей. 

Заступник начальника відділу 
державної реєстрації актів 

цивільного стану Управління 
державної реєстрації Головного 

територіального управління юстиції у 
Чернігівській області

Олена Ющенко  

ПРО ЗДОРОВ’Я НАШИХ МОЛОДЯТ  

Волонтерство та сьогодення



  3Юстиція Чернігівщини№1 (17) 28 січня 2016 року

Законодавець у статті 37 Зако-
ну України «Про виконавче про-
вадження» надає вичерпний пе-
релік обставин, що зумовлюють 
обов’язкове зупинення виконав-
чого провадження, а саме:

1) смерті, оголошення помер-
лим чи визнання безвісно відсут-
нім стягувача або боржника, або 
припинення юридичної особи, якщо 
встановлені судом правовідносини 
допускають правонаступництво;

2) визнання стягувача або борж-
ника недієздатним;

3) проходження боржником стро-
кової військової служби у Збройних 
Силах України, передбачених зако-
ном інших військових формувань, 
якщо згідно з умовами служби про-
вадження виконавчих дій неможли-
ве, чи на прохання стягувача, який 
проходить строкову військову служ-
бу в Збройних Силах України або 
інших військових формуваннях (ви-
конавче провадження зупиняється 
до закінчення строку дії зазначених 
обставин);

4) зупинення судом стягнення 
на підставі виконавчого документа 
(виконавче провадження зупиняєть-
ся до закінчення строку дії зазначе-
них обставин);

5) прийняття судом до розгляду 
скарги на постанову органу (поса-
дової особи), уповноваженого роз-
глядати справи про адміністративні 
правопорушення;

6) зупинення виконання відпо-
відного рішення або виконавчого 
провадження судом  чи  посадовою 
особою, яким законом надано таке 
право (виконавче провадження зу-
пиняється до закінчення строку дії 
зазначених обставин);

7) зупинення судом реалізації 
арештованого майна (зупиняється 
лише в частині звернення стягнен-
ня на майно, реалізацію якого зупи-
нено судом, до закінчення строку дії 
зазначених обставин);

8) порушення господарським 
судом провадження у справі про 
банкрутство боржника, якщо від-
повідно до закону на вимогу стягу-
вача поширюється дія мораторію, 
запровадженого господарським 
судом, крім випадків перебування 
виконавчого провадження на ста-
дії розподілу стягнутих з боржника 
грошових сум (у тому числі одержа-
них від реалізації майна боржника) 
та виконання рішень у немайнових 
спорах (виконавче провадження зу-
пиняється до закінчення строку дії 
зазначених обставин);

9) запровадження тимчасової 
адміністрації банку-боржника;

10) сплати боржником або іншим 
гарантом у встановленому законо-
давством порядку (у тому числі за 
договорами про відшкодування ядер-
ної шкоди) коштів на відшкодування 
ядерної шкоди, що дорівнюють або 
перевищують встановлену законом 
межу відповідальності оператора 
ядерної установки. Для обчислення 
сплачені кошти підлягають перераху-
ванню у Спеціальні права запозичен-
ня, що встановлюються Міжнарод-
ним валютним фондом, за офіційним 
курсом Національного банку України 
на день сплати (виконавче прова-
дження зупиняється до закінчення 
строку дії зазначених обставин);

11) звернення до суду із заявою 
про заміну вибулої сторони право-

наступником у порядку, встановле-
ному Законом;

12) надання судом, який видав 
виконавчий документ, відстрочки 
виконання рішення; 

13) наявності коштів за дого-
ворами банківського рахунку або 
банківського вкладу, які боржник 
не має права вимагати до закінчен-
ня строку дії таких договорів, у разі 
відсутності іншого майна боржника, 
на яке може бути звернуто стягнен-
ня;

14) внесення підприємства па-
ливно-енергетичного комплексу 
до Реєстру підприємств паливно- 
енергетичного комплексу, які бе-
руть участь у процедурі погашення 
заборгованості відповідно до Зако-
ну України «Про заходи, спрямовані 
на забезпечення сталого функціону-
вання підприємств паливно-енерге-
тичного комплексу» (не зупиняється 
за рішеннями про виплату заробітної 
плати, відшкодування матеріальної 
(майнової) шкоди, завданої каліц-
твом, іншим ушкодженням здоров’я 
або смертю, стягнення аліментів). 
До закінчення строку дії процедури 
погашення заборгованості підпри-
ємствами паливно-енергетичного 
комплексу, визначеного Законом 
України «Про заходи, спрямовані на 
забезпечення сталого функціону-
вання підприємств паливно-енерге-
тичного комплексу»;

15) прийняття рішення про при-
ватизацію вугледобувних підпри-
ємств відповідно до Закону України 
«Про особливості приватизації вуг-
ледобувних підприємств» протягом 
трьох років з моменту завершення 
приватизації (на строк три роки з 
моменту завершення приватизації 
вугледобувних підприємств відпо-
відно до Закону України «Про особ-
ливості приватизації вугледобувних 
підприємств»);

16) затвердження   плану   сана-
ції  боржника  до  порушення про-
вадження у справі про банкрутство;

17) прийняття   рішення   про   
приватизацію  вугледобувних під-
приємств   відповідно   до   Зако-
ну  України  «Про  особливості 
приватизації вугледобувних підпри-
ємств» протягом трьох  років з мо-
менту завершення приватизації;

18) надіслання  виконавчого 
документа до центрального орга-
ну виконавчої   влади,   що   реа-
лізує   державну  політику  у  сфері 
казначейського   обслуговування   
бюджетних   коштів,  у  випадку, 
передбаченому  частиною  третьою  

статті  4  Закону  України  «Про га-
рантії держави щодо виконання су-
дових рішень». 

Державний виконавець, не пізні-
ше наступного робочого дня, коли 
йому стало відомо про такі обстави-
ни, виносить вмотивовану постано-
ву про зупинення виконавчого про-
вадження з підстав, передбачених 
вищезазначеними підставами, яка 
затверджується начальником або 
заступником начальника відділу, 
якому підпорядкований державний 
виконавець, копія постанови надси-
лається сторонам у триденний строк.

Постанова про зупинення вико-
навчого провадження може бути 
оскаржена у десятиденний строк в 
порядку, встановленому Законом 
України «Про виконавче прова-
дження». Строки зупинення вико-
навчого провадження можуть бути 
скорочені судом.

Протягом строку, на який вико-
навче провадження зупинено, вико-
навчі дії не провадяться. Накладе-
ний державним виконавцем арешт 
на майно боржника, у тому числі на 
кошти на рахунках і вкладах борж-
ника у банках та інших фінансових 
установах, не знімається. У період 
зупинення виконавчого проваджен-
ня державний виконавець має пра-
во звертатися до суду в порядку, 
встановленому Законом, а також 
вживати заходів щодо розшуку 
боржника (його майна) або перевір-
ки його майнового стану.

Після усунення обставин, які 
стали підставою для зупинення ви-
конавчого провадження, державний 
виконавець протягом трьох днів з 
моменту, коли йому стало про це 
відомо, зобов’язаний своєю поста-
новою поновити виконавче прова-
дження за власною ініціативою або 
за заявою стягувача. Копії постано-
ви надсилаються сторонам у три-
денний строк.

Якщо арештоване майно борж-
ника передано для реалізації, копії 
постанов про зупинення та понов-
лення виконавчого провадження 
надсилаються підприємству, уста-
нові, організації, які здійснюють 
таку реалізацію.

Провідний спеціаліст відділу
організації та контролю за 

виконанням рішень управління
державної виконавчої служби

Головного територіального
управління юстиції у 
Чернігівській області

Тетяна Панкратьєва

 Спадкування за 
правом 

представлення
Особливим випадком спадкування є 

спадкування за правом представлення, 
передбачене статтею 1266 Цивільного ко-
дексу України. Суть спадкування за правом 
представлення полягає в тому, що хоча де-
які родичі спадкодавця (його внуки, правну-
ки, прабаба, прадід, племінники, двоюрідні 
брати та сестри) не включаються до складу 
жодної з черг спадкоємців за законом, про 
те вони не усуваються повністю від спад-
кування і за певних умов набувають права 
спадкування. Спадкоємцями вони виступа-
ють, ніби представляючи більш близького 
родича спадкодавця, який на момент від-
криття спадщини помер (звідси й назва - 
«спадкування за правом представлення»).

За правом представлення онуки (правну-
ки), прабаба, прадід, племінники спадкодавця, 
двоюрідні брати та сестри спадкодавця спад-
кують ту частку, яка належала б їх відповідно-
му родичу, якби він був живий. Тобто це батько 
чи мати, дід чи баба, брат чи сестра спадко-
давця, дядько чи тітка спадкодавця, що повин-
ні були б успадковувати, але померли до від-
криття спадщини. Основні засади спадкування 
за правом представлення: 

- онуки (правнуки) спадкодавця спадкують 
ту частку спадщини, яка належала б за зако-
ном їхнім матері, батькові, (бабі, дідові), якби 
вони були живими на момент відкриття спад-
щини; прабаба, прадід, спадкують ту частку 
спадщини, яка б належала за законом їхнім ді-
тям (бабі, дідові спадкодавця), якби вони були 
живими на момент відкриття спадщини; 

- племінники спадкодавця спадкують ту 
частку спадщини, яка належала б за законом 
їхнім батькові, матері (братові або сестрі спад-
кодавця), якби вони були живими на момент 
відкриття спадщини; 

- двоюрідні брати та сестри спадкодавця 
спадкують ту частку спадщини, яка належала 
б за законом їхнім батькові, матері (дядькові 
та тітці спадкодавця), якби вони були живими 
на момент відкриття спадщини; 

- якщо спадкування за правом представ-
лення здійснюється одночасно кількома осо-
бами, частка їхнього померлого родича ділить-
ся між ними порівну.

При спадкуванні по прямій низхідній лінії 
право представлення діє без обмеження сту-
пеня споріднення. Наприклад, успадковуючи 
в порядку права представлення, внуки (прав-
нуки) закликаються до спадкування разом зі 
спадкоємцями першої черги. При розподілі 
спадкового майна вони ніби представляють 
своїх батька та (або) матір, що померли рані-
ше. При цьому вони виступають як безпосе-
редні спадкоємці спадкодавця, а не як спад-
коємці тих осіб, яких вони «представляють». 
Це означає, що внуки (правнуки) відповідають 
за борги спадкодавця, але не відповідають за 
борги своїх батьків, які померли до відкриття 
спадщини (за борги батьків вони відповідають 
у тому випадку, якщо виступають як спадкоєм-
ці останніх).

Онукам і правнукам спадкодавця порівну 
належить та частка, яка б переходила за за-
коном до їхніх батьків, що померли до відкрит-
тя спадщини. Ці правила поширюються на всі 
випадки спадкування за правом представлен-
ня, зазначені у статті 1266 Цивільного кодексу 
України.

Державний нотаріус 
Чернігівської районної державної 

нотаріальної контори
Наталія Деркач                   

Обставини, що зумовлюють 
обов’язкове зупинення 

виконавчого провадження
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Графік проведення прямої «гарячої» телефонної лінії по 
Головному територіальному управлінню юстиції у 

Чернігівській області на лютий 2016 року
24 лютого 2016 року в Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській 

області відбудеться пряма «гаряча» телефонна лінія. З 15-30 до 16-30 на запитання 
громадян відповідатиме заступник начальника головного територіального управління 
юстиції з питань державної виконавчої служби – начальник Управління державної ви-
конавчої служби Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області 
– П’ятниця  Сергій Миколайович. 

Телефон «гарячої» лінії – 60-44-99.

В пологовому будинку 
Чернігівської міської ради 

відбувся флеш-моб з видачі 
свідоцтв про народження

04 січня 2016 року у приміщені пологового будинку Чернігівської міської 
ради в.о начальника Головного територіального управління юстиції В’ячес-
лав Хардіков разом із заступником Чернігівського міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Ольгою Хоніч, головним лікарем полого-
вого будинку Чернігівської міської ради Василем Гусаком, начальником від-
ділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального 
управління юстиції Юлією Орешкіною та начальником Чернігівського міського 
управління юстиції Людмилою Кузьміною було урочисто вручено свідоцтва 
про народження дітей, які народилися з 31 грудня 2015 року по 03 січня 2016 
року.

Захід був здійснений в рамках пілотного проекту по видачі свідоцтв про народ-
ження дітей у пологових будинках, що діє у Чернігові з 08 липня 2015 року.

За 2015 рік у приміщенні пологового будинку Чернігівської міської ради було ви-
дано 417 свідоцтв про народження, що становить 30% від кількості зареєстрованих 
дітей у місті Чернігові.

ОГОЛОШЕННЯ
04.02.2016 о 10:00 год. державним виконавцем Новозаводського відділу 

державної виконавчої служби Чернігівського міського управління юстиції 
будуть проводитись виконавчі дії щодо виконання рішення суду про усунен-
ня перешкод Леоненко Таїсії Іванівні в користуванні належною їй на праві 
спільної приватної власності 1/2 частини квартири, шляхом вселення її до 
квартири №21 в будинку №39 по вул. 1 Гвардійської армії в м.Чернігові, зо-
бов’язання Леоненка Володимира Степановича видати Леоненко Таїсії Іва-
нівні дублікат ключів від даної квартири, зобов’язання Леоненка Володими-
ра Степановича не змінювати замки на вхідні двері вказаної квартири без 
згоди Леоненко Таїсії Іванівни.

Інформація для громадян, які бажають отримати 
адміністративні послуги в сфері державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно, 

розташоване у місті Чернігові
Управління державної реєстрації Головного територіального управлін-

ня юстиції у Чернігівській області інформує, що з 18 січня 2016 року при-
йом громадян з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно, що знаходиться в місті Чернігові, здійснюється відділом держав-
ної реєстрації речових прав на нерухоме майно Чернігівського міського 
управління юстиції за адресою: місто Чернігів, вул. Любецька, 40-а, пер-
ший поверх.

Графік прийому громадян відділом державної реєстрації речо-
вих прав на нерухоме майно Чернігівського міського управління юстиції:
- понеділок, середа, п’ятниця – 08.30 – 15.30 год.; 

– вівторок, четвер – 09.00 – 20.00 год.; 
– субота – 09.00 – 16.00 год.

Телефон для довідок: 644-007.

Додатково повідомляємо, що відповідно до частини п’ятої статті 3 Закону 
України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтя-
жень” в редакції, що набула чинності з 01 січня 2016 року, державна реєстрація 
права власності та інших речових прав проводиться незалежно від місцезна-
ходження нерухомого майна в межах Автономної Республіки Крим, області, 
міст Києва та Севастополя, крім державної реєстрації права власності та інших 
речових прав, що проводиться нотаріусами незалежно від місцезнаходження 
нерухомого майна.

Офіційні видання 
Міністерства юстиції 

України
1. Журнал «Офіційний вісник України» (передплат-

ний індекс 40433)
В „Офіційному віснику України” повністю друкуються закони Украї-

ни, укази та розпорядження Президента України, постанови Кабінету 
Міністрів України, що мають нормативний характер; акти Конститу-
ційного Суду України, нормативно-правові акти Національного банку 
України, міжнародні договори, що набрали чинності; нормативні акти 
міністерств, інших органів виконавчої влади, зареєстровані в Мініс-
терстві юстиції України. «Офіційний вісник України» є єдиним повним 
офіційним виданням. Зазначене  видання є дієвим помічником в роботі 
працівників органів юстиції та центральних органів виконавчої влади, їх 
територіальних органів, працівників підприємств, установ та організацій 
будь-якої форми власності, працівників суду та правоохоронних органів, 
адвокатів, нотаріусів, викладачів та студентів юридичних навчальних 
закладів.

2. Видання «Систематичне зібрання чинного зако-
нодавства України» (передплатний індекс 01379) 

Багатотомний збірник «Систематичне зібрання чинного законодав-
ства України» видається Міністерством юстиції у співпраці з міністер-
ствами та іншими центральними органами виконавчої влади. В ньому 
нормативно-правові акти систематизовані згідно з Класифікатором за 
предметною ознакою.

Видання складається з друкованої і електронної частин. Перша із 
них публікує систематичні покажчики нових розділів поточного укла-
дання у накопичувальному вигляді. Електронна частина містить дві 
комп’ютерні правові системи на компакт-диску. Одна із них –  «Сис-
тематичне зібрання чинного законодавства України» – включає тексти 
актів систематизованих за розділами вже завершеного укладання. Інша 
система – «Зібрання законодавства України» – включає все законодав-
ство України, починаючи з 1991 року.

3. Видання «Кодекси України»
Видання виходить у світ у двох формах: в теках з роз’ємними зам-

ками і в книжковій. Видання в теках (передплатний індекс 74252) за-
безпечує підтримку текстів усіх кодексів у контрольному стані. Для 
цього разом з виданням користувачам щомісячно поступають редак-
ційні комплекти «Зміни». Поза тим, періодично надсилається елек-
тронний додаток – компакт-диск. На ньому розміщено дві комп’ютерні 
системи: «Кодекси України» з текстами усіх чинних кодексів у кон-
трольному стані, а також «Зібрання законодавства України» (повне 
законодавство).

Книжкова форма видання (передплатний індекс 21993) забезпечує 
користувачів лише текстом чергового кодексу, який подається в кон-
трольному стані.

Офіційні видання Міністерства юстиції України будуть дієвими поміч-
никами у роботі кожного правника та усіх, хто цікавиться законодав-
ством. Передплату можна оформити у всіх поштових відділеннях.


