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Особливості банкрутства 
сільськогосподарських підприємств

Українські громадяни, які проживають на тимчасово 
окупованих територіях, зможуть отримати документи 

в будь-якому РАЦСІ України, – Павло Петренко

Профілактичні 
щеплення. 

Що потрібно знати?
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я 

планова імунізація проти поліомієліту, правця, дифтерії, 
кашлюка, кору і епідемічного паротиту врятовує життя і 
здоров’я 3 мільйонам дітей в світі.

В Україні повноліт-
нім дієздатним грома-
дянам профілактичні 
щеплення проводяться 
за їх згодою після на-
дання об’єктивної ін-
формації про щеплення, 
наслідки відмови від 
них та можливі поствак-
цинальні ускладнення 
особам, які не досяг-
ли п’ятнадцятирічного віку чи визнані у встановленому  за-
коном порядку недієздатними, профілактичні щеплення 
проводяться за згодою їх об’єктивно інформованих батьків 
або інших законних представників. Особам віком від п’ят-
надцяти до вісімнадцяти  років чи визнаним судом обмеже-
но дієздатними профілактичні щеплення  проводяться за їх 
згодою після надання об’єктивної  інформації та за згодою 
об’єктивно інформованих батьків або інших законних пред-
ставників цих  осіб. 

Відповідно до Закону України «Про захист населення від 
інфекційних хвороб» профілактичними щепленнями визна-
ється введення в організм людини медичних імунобіологічних    
препаратів    для    створення     специфічної несприйнят-
ливості до інфекційних хвороб. Іншими словами вакцинація 
(щеплення, імунізація) – це створення штучного імунітету в 
людини до певних інфекційних хвороб шляхом введення вак-
цини, анатоксину чи імуноглобуліну. 

Профілактичні щеплення проти дифтерії, кашлюка, кору, 
поліомієліту, правця, туберкульозу в Україні є обов’язковими 
і включаються до календаря щеплень. 

З 1 січня 2015 року в Україні почав діяти новий Кален-
дар профілактичних щеплень, затверджений наказом Мі-
ністерства охорони здоров’я України  від 11.08.2014 №551 
«Про удосконалення проведення профілактичних щеплень 
в Україні», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
13.10.2014 за №1237/26014. До календаря включено наступні 
щеплення проти хвороб, що виконуються у визначеному віці: 
 туберкульоз – 3-5 день, 7 років;
 гепатит В – 1 день, 1 міс., 6 міс.;
 дифтерія – 2, 4, 6, 18 міс., 6, 16, 26 років, надалі кожні 

10 років;
 кашлюк – 2, 4, 6, 18 міс.;
 правець – 2, 4, 6, 18 міс., 6, 16, 26 років, надалі кожні 

10 років;
 поліомієліт – 2, 4, 6, 18 міс., 6, 14 років;
 гемофільна інфекція – 2, 4, 12 міс.;
 кір – 12 міс., 6 років;
 краснуха – 12 міс., 6 років;
 паротит  – 12 міс., 6 років.
У разі виявлення медичних протипоказань до щеплень 

відповідно до Переліку медичних протипоказань до прове-
дення профілактичних щеплень, особа направляється на ко-
місію з питань щеплень, створену наказом по закладу охоро-
ни здоров’я.

Медичний огляд перед щепленням є обов’язковим. Ме-
дичні огляди дітей перед щепленням у закладі охорони здо-
ров’я проводяться у присутності батьків, або опікунів, піклу-
вальників, або інших законних представників безпосередньо 
у день щеплення. У разі проведення щеплень у дошкільних 
закладах або загальноосвітніх навчальних закладах медичні 
огляди проводяться у присутності медичного працівника.

Якщо   особа   та   (або)  її  законні  представники від-
мовляються від обов’язкових профілактичних щеплень,  лікар  
має право  взяти  у  них  відповідне письмове підтвердження, 
а в разі відмови дати таке  підтвердження  -  засвідчити   це  
актом  у присутності свідків. Факт відмови від щеплень з по-
значкою про те, що медичним працівником надані роз’яснен-
ня про наслідки такої відмови, оформлюється за відповідною 
формою, підписується як громадянином (при щепленні непо-
внолітніх - батьками або іншими законними представниками, 
які їх замінюють), так і медичним працівником.

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

управління юстиції у Чернігівській області
Марія Плетінь

Українські громадяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях, змо-
жуть отримати легальні українські документи про народження та смерть в будь-якому 
РАЦСі України. Про це 23 лютого 2016 року під час прес-конференції у Кабінеті Міністрів 
повідомив Міністр юстиції Павло Петренко.

З дня на день має бути опублікований і почне діяти урядовий законопроект, який спрощує 
процес отримання законних українських документів про народження та смерть громадянами, 
які проживають на тимчасово окупованих територіях.

За словами очільника Мін’юсту, процедура буде максимально простою і складатиметься 
з кількох кроків.

– Перше, що необхідно зробити для того, щоб отримати українські документи щодо на-
родження або смерті, звернутися до будь-якого РАЦСу або центру безоплатної правової до-
помоги. Тут громадянам нададуть консультації, пам’ятку з покроковим планом дій і типовий 
проект заяви до суду, – наголосив Міністр юстиції.

Наступним кроком, за його словами, є звернення із заповненою заявою до будь-якого 
районного суду.

– У силу положень закону суд зобов’язаний невідкладно розглянути цю справу і винести 
відповідне рішення про встановлення факту народження або смерті, – поінформував при-
сутніх Павло Петренко. При цьому, зауважив він, доказами на підтвердження слів громадян 
у суді можуть бути фотографії, покази свідків та родичів, у тому числі письмові документи.

– Це рішення суду одразу надається до виконання в той самий РАЦС, куди громадянин звертався за консультацією. РАЦС на цій 
підставі має видати громадянину легальний український документ, – додав очільник Мін’юсту.

Міністр юстиції висловив сподівання на те, що українські суди ставитимуться до цієї ситуації з повною відповідальністю та грома-
дянською позицією і не затягуватимуть встановлені законом строки.

Особливості банкрутства сіль-
ськогосподарських підприємств рег-
ламентується Законом України «Про 
відновлення платоспроможності борж-
ника або визнання його банкрутом». 
По відношенню до сільськогосподар-
ських підприємств Закон передбачає 
спеціальний порядок, який визначений 
в статті 86 Закону України «Про віднов-
лення платоспроможності боржника 
або визнання його банкрутом». Відпо-
відно до частини 1 цієї статті встановле-
но, що для цілей Закону України «Про 
відновлення платоспроможності боржника або визнання 
його банкрутом» під сільськогосподарськими підприємства-
ми розуміються юридичні особи, основним видом діяльності 
яких є вирощування (виробництво, виробництво та перероб-
ка) сільськогосподарської продукції, з виручкою від реаліза-
ції вирощеної (виробленої, виробленої та переробленої) ними 
сільськогосподарської продукції, що становить не менше 
50 відсотків загальної суми виручки.

Згідно з частиною 2 статті 86 Закону України «Про відновлен-
ня платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» 
особливості банкрутства сільськогосподарських підприємств 
застосовуються також до рибних господарств, риболовецьких 
колгоспів, виручка від реалізації вирощеної (виробленої та пере-
робленої) сільськогосподарської продукції та виловлених водних 
біологічних ресурсів становить не менше 50 відсотків загальної 
суми виручки.

Тобто, Закон України «Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом» за власними критерія-
ми виділяє сільськогосподарські підприємства із загальної маси 
господарюючих суб’єктів. При цьому слід звернути увагу на те, 
що до сільськогосподарських підприємств можуть бути віднесені 
лише ті підприємства, які переробляють власне вирощену сіль-
ськогосподарську продукцію. Таку позицію підтримує і   Вищий 
господарський суд України.

Ініціювати банкрутство сільськогосподарських підприємств 
може як кредитор, так і боржник. 

Ліквідаційна процедура починається з моменту прийняття 
господарським судом постанови про визнання боржника бан-
крутом. Її суть полягає в тому, що визнана судом заборгованість 
ліквідується шляхом продажу майна банкрута та проведення роз-
рахунків з кредиторами.

Частиною 4 статті 86 Закону України «Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» у 
разі ліквідації сільськогосподарського підприємства у зв’язку 
з визнанням його банкрутом рішення щодо земельних ділянок, 
які є власністю такого підприємства, надані йому в постійне чи 

тимчасове користування, у тому числі на 
умовах оренди, приймаєт ься відповідно до 
Земельного кодексу України.

У разі продажу об’єктів нерухомості, 
які використовуються для цілей сільсько-
господарського виробництва та є власні-
стю сільськогосподарського підприємства, 
що визнано банкрутом, за інших рівних 
умов переважне право на придбання за-
значених об’єктів належить сільськогоспо-
дарським підприємствам і фермерськ им 
господарствам, розташованим у даній міс-
цевості.

Для забезпечення переважного права придбання майна борж-
ника арбітражний керуючий надсилає повідомлення про продаж 
підприємства боржника, майна боржника особам, які займаються 
виробництвом або виробництвом і переробкою сільськогосподар-
ської продукції і володіють земельною ділянкою, безпосередньо 
прилеглою до земельної ділянки боржника, а також опубліковує в 
друкованому органі за місцезнаходженням боржника інформацію 
про продаж підприємства боржника, його майна із зазначенням 
початкової ціни продажу під  приємства боржника, його майна, що 
виставляються на торги.

Важливо зазначити, що при введенні процедури розпоря-
дження майном боржника аналіз фінансового становища сіль-
ськогосподарського підприємства повинен проводитися з ураху-
ванням сезонності сільськогосподарського виробництва та його 
залежності від природно-кліматичних умов, а також можливості 
задоволення вимог кредиторів за рахунок доходів, які можуть 
бути одержані сільськогосподарським підприємством піс ля закін-
чення відповідного періоду сільськогосподарських робіт.

Рішення про звернення з клопотанням до господарського 
суду про санацію сільськогосподарських підприємств приймаєть-
ся комітетом кр едиторів за участю представника органу місцево-
го самоврядування.

Санація сільськогосподарського підприємства вводиться на 
строк до закінчення відповідного періоду сільськогосподарських 
робіт з урахуванням часу, необхідного для реалізації вирощеної 
(виробленої, виробленої та переробленої) сільськогосподарської  
продукції. Зазначений строк не може перевищувати п’ятнадцяти 
місяців.

Арбітражний керуючий продає майно боржника особі, що має 
право його переважного придбання, за ціною, визначеною на тор-
гах. У разі якщо дві і більше заявки таких учасників торгів містять 
пропозиції щодо однакової ціни майна, переможцем торгів визна-
ється учасник торгів, що раніше подав заявку на участь у торгах.

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

В’ячеслав Хардіков
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Відмова у вчиненні 
нотаріальних дій

В статті 49 Закону України «Про нотаріат» перелічені  підстави,  за 
наявності яких нотаріус або посадова особа, яка вчиняє нотаріальні 
дії, відмовляє у вчиненні нотаріальної дії.

На вимогу особи, якій відмовле-
но у вчиненні нотаріальної дії, нота-
ріус або посадова особа, яка вчиняє 
нотаріальні дії, зобов’язані викласти 
причини відмови в письмовій формі 
і роз’яснити порядок її оскарження. 
Про відмову у вчиненні нотаріальної 
дії нотаріус протягом трьох робочих 
днів виносить відповідну постанову.

Отже, результатом  відмови но-
таріуса є винесення постанови про 
відмову у вчиненні відповідної нота-
ріальної дії (наприклад, постанова 
про відмову у видачі свідоцтва про 

право на спадщину чи постанова про відмову у посвідченні договору ку-
півлі-продажу  тощо).

Так, у вчиненні нотаріальної дії буде відмовлено, якщо:
1) вчинення такої дії суперечить законодавству України;
2) не подано відомості (інформацію) та документи, необхідні для вчи-

нення нотаріальної дії;
3) дія підлягає вчиненню іншим нотаріусом або посадовою особою, 

яка вчиняє нотаріальні дії;
4) є сумніви у тому, що фізична особа, яка звернулася за вчиненням 

нотаріальної дії, усвідомлює значення, зміст, правові наслідки цієї дії або 
ця особа діє під впливом насильства;

5) з проханням про вчинення нотаріальної дії звернулась особа, яка в 
установленому порядку визнана недієздатною, або уповноважений пред-
ставник не має необхідних повноважень; 

6) правочин, що укладається від імені юридичної особи, суперечить 
цілям, зазначеним у їх статуті чи положенні, або виходить за межі їх ді-
яльності;

7) особа, яка  звернулася з проханням про вчинення нотаріальної дії, 
не внесла плату за її вчинення;

8) особа, яка звернулася з  проханням про вчинення нотаріальної дії, 
не внесла встановлені законодавством платежі, пов’язані з її вчиненням;

9) в інших випадках, передбачених законом.
Нот аріус або посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, не приймає 

для вчинення нотаріальних дій документи, якщо вони не відповідають 
вимогам, встановленим у статті 47 Закону України «Про  нотаріат», або 
містять відомості, передбачені частиною третьою статті 47 цього Закону.

Нотаріусу або посадовій особі, яка вчиняє нотаріальні дії, забороня-
ється  безпідставно  відмовляти у вчиненні нотаріальної дії.

Нотаріальна дія або відмова у її вчиненні, нотаріальний акт оскар-
жуються до суду. Право на оскарження нотаріальної дії а бо відмови у її 
вчиненні, нотаріального акта має особа, прав та інтересів якої стосуються 
такі дії чи акти (стаття 55 Закону України «Про нотаріат»).

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

 В’ячеслав Хардіков

 26 квітня 2015 року набрав чинності Закон України 
«Про запобігання корупції» № 1700-VII від 14 жовтня 2014 
року (надалі – Закон), який встановлює численні нові 
обов’язки та обмеження для господарюючих суб’єктів.  

Відповідно до Закону, здійснювати регулярну оцінку ко-
рупційних ризиків та вживати антикорупційні заходи повинні 
як посадові особи, так і засновники (учасники) підприємств. 

Посадові та службові особи, інші працівники підприєм-
ства зобов’язані:

– не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних 
правопорушень, пов’язаних з діяльністю юридичної особи;

– утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою 
як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’яза-
не з діяльністю юридичної особи;

– невідкладно інформувати посадову особу, відповідаль-
ну за запобігання корупції у діяльності юридичної особи, 
керівника або засновників (учасників) юридичної особи про 
випадки  підбурення до вчинення корупційного правопору-
шення, пов’язаного з діяльністю юридичної особи, вчинення 
корупційних (або пов’язаних) правопорушень іншими праців-
никами юридичної особи або іншими особами та  виникнен-
ня реального, потенційного конфлікту інтересів.

Комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлен-
ня, протидії та запобігання корупції у діяльності юридичних 
осіб визначено антикорупційною програмою (надалі – Про-
грама) певної юридичної особи.  

Законом передбачено обов’язкове введення в дію під-
приємствами  антикорупційних програм  для:

–  державних та комунальних підприємств, господар-
ських товариств, у яких державна та комунальна частка 
перевищує 50%,  і де середньооблікова чисельність працю-
ючих за звітний (фінансовий) рік перевищує 50 осіб, а обсяг 
валового доходу від реалізації продукції за цей період пере-
вищує 70 млн. гривень;

– юридичних осіб, які беруть участь у державних закупів-
лях, якщо вартість закупівлі дорівнює або перевищує 1 млн. 
гривень для товарів та 5 млн. гривень для послуг).

Серед іншого, Програма може містити: сферу застосу-
вання та коло осіб, на які поширюються її положення, ви-
черпний перелік та опис антикорупційних заходів; норми 
професійної етики працівників юридичної особи, права і 
обов’язки Уповноваженого як посадової особи, відповідаль-
ної за запобігання корупції;  умови  щодо забезпечення кон-
фіденційності інформації, повідомленої особі, відповідальній 
за реалізацію Програми (надалі – Уповноважений); умови 

конфіденційності інформування Уповноваженого працівни-
ками про факти підбурення їх до вчинення корупційного пра-
вопорушення, процедури захисту таких працівників; порядок 
проведення періодичного підвищення кваліфікації працівни-
ків з питань антикорупційного законодавства тощо. 

Затвердження Програми можливе лише після її обгово-
рення з працівниками юридичної особи, а її текст має бути 
у вільному доступі для них.  Більше того, положення щодо її 
обов’язкового дотримання включаються до трудових дого-
ворів з працівниками та до правил внутрішнього розпорядку 
юридичної особи.  Такі положення також можуть бути вклю-
чені до будь-яких інших договорів юридичної особи. 

Для реалізації відповідних програм на підприємствах 
призначається Уповноважений, тобто  посадова особа під-
приємства, яка здатна за своїми діловими та моральними 
якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати 
відповідні обов’язки.

Таким чином, юридичні особи повинні якомога швидше 
прийняти антикорупційну програму, призначити уповнова-
жену  особу, внести необхідні зміни у трудові договори зі 
своїми працівниками та у правила внутрішнього розпорядку.  

Також, варто на регулярній основі проводити аудит гос-
подарської діяльності для виявлення потенційних корупцій-
них ризиків та ідентифікації зон підвищеного корупційно-
го ризику з метою своєчасної нейтралізації таких ризиків, 
антикорупційну перевірку компаній-контрагентів, особливо 
тих, що діють у сферах з високим потенційним ризиком ко-
рупції, та ретельно дотримуватися вимог антикорупційного 
законодавства.

Головний спеціаліст з питань запобігання та
виявлення корупції Головного територіального

управління юстиції у Чернігівській області                         
Андрій Трубенок                                                                                 

СТОРОНИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ
Конституція України встановлює право кожної людини на працю, що включає можливість заробляти 

собі на життя роботою, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Так які ж суб’єкти висту-
пають сторонами трудового договору як найбільш поширеної форми трудової діяльності?

Кодекс законів про працю (далі-КЗпП)  
як основний документ трудового права не 
містить визначення сторони трудового до-
говору. У чинних нормативно-правових ак-
тах використовуються терміни «працівник», 
«найманий працівник(особа)», «роботода-
вець», «власник», «власник або уповноваже-
ний ним орган (або представник)», що свід-
чить про відсутність єдиного термінологічно-
го визначення сторін трудового договору.

Частина 1 статті 21 КЗпП встановлює, 
що трудовим договором є угода між праців-
ником і власником підприємства, установи, 
організації або уповноваженим ним органом 
чи фізичною особою, за якою працівник зо-
бов’язується виконувати роботу, визначену 
цією угодою, з підляганням внутрішньому 
трудовому розпорядкові, а власник підпри-
ємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати 
працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені 
законодавством про працю, колективн им договором і угодою сторін.

Виходячи із цієї дефініції, трудовий договір складають дві сторони, які мають відповідні права та зобов’я-
зання один щодо одного (роботодавець та працівник). Всі інші суб’єкти мають право втручатися у взаємо-
відносини двох зазначених сторін лише у випадках та порядку, суворо регламентованих законодавством 
України.

Особливості роботодавця як сторони трудового договору визначаються його правовим статусом. Ос-
новним обов’язком роботодавця є виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, 
необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством. КЗпП виділяє два види роботодавців – влас-
ник підприємства,установи,організації або уповноважений ним орган чи фізична особа. В теорії трудового 
права також представлена інша класифікація:

1.Господарюючі суб’єкти : 
а)господарські організації – юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, дер-

жавні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до Господарського кодексу, а також інші юри-
дичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку;

б) фізичні особи-підприємці – громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють 
господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці.

2. Фізичні особи, які використовуюсь найману працю без здійснення господарської діяльності. 
Другою стороною трудового договору є найманий працівник (працівник), тобто фізична особа, яка пра-

цює за трудовим договором на підприємстві, в установі та організації, в їх об’єднаннях або у фізичних осіб, 
які використовують найману працю (відповідно до статті 1 Закону України «Про порядок вирішення колек-
тивних трудових спорів і конфліктів»). 

Специфіка працівника як сторони полягає в тому, що трудовий договір може укладати не кожний грома-
дянин України, а лише той, який здатний до праці, що залежить від його фізичного та психічного розвитку. 
За загальним правилом, працівником не може бути особа молодша шістнадцяти років.

Таким чином, різні законодавчі акти досить неоднозначно підходять до визначення сторін трудового 
договору, але виходячи із частини 1 статті 21 КЗпП, ними незмінно залишаються роботодавець і працівник.

Головний спеціаліст відділу кадрової роботи
та державної служби Головного територіального

управління юстиції у Чернігівській області 
Марія Вознюк

Запобігання корупції в діяльності 
юридичних осіб
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Діючий Закон України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме май-
но та їх обтяжень» визначає, що державна 
реєстрація права власності та інших речо-
вих прав проводиться у строк, що не пере-
вищує п’яти робочих днів.

Державна реєстрація права власності на 
підприємство як єдиний майновий комплекс 
проводиться у строк, що не перевищує 14 ро-
бочих днів.

Державна реєстрація обтяжень речових 
прав проводиться у строк, що не перевищує 
24 годин, крім вихідних та святкових днів, з мо-
менту прийняття заяви.

Державна реєстрація прав у результаті вчи-
нення нотаріальної дії нотаріусом проводиться 
після завершення такої дії у межах строків, 
встановлених частинами першою та другою 
цієї статті.

Строк державної реєстрації прав, визна-
чений у днях, обраховується з дня реєстрації у 
базі даних заяв відповідної заяви про державну 
реєстрацію прав.

Строк державної реєстрації прав, визначе-
ний у годинах, обраховується з часу реєстрації 
у базі даних заяв відповідної заяви про держав-
ну реєстрацію прав.

У разі наявності зареєстрованих у Держав-
ному реєстрі прав інших заяв про державну ре-
єстрацію прав на це саме майно строк держав-
ної реєстрації прав обраховується з дня (часу) 
прийняття рішення державним реєстратором 
про державну реєстрацію прав або про відмову 
в такій реєстрації щодо заяви, зареєстрованої 
в Державному реєстрі прав раніше.

Забороняється видавати заявнику доку-
менти за результатом розгляду заяв у сфері 
державної реєстрації прав у строки, менші ніж 
ті, з урахуванням яких ним сплачено адміні-
стративний збір за державну реєстрацію прав 
відповідно до частини першої статті 34 цього 
Закону.

Законодавством визначається диферен-
ційована плата за проведення державної ре-
єстрації прав, внесення змін до записів Дер-
жавного реєстру прав та надання інформації з 
Державного реєстру прав.

Так, за державну реєстрацію прав справля-
ється адміністративний збір у такому розмірі:

1) за державну реєстрацію права власності 
на нерухоме майно (крім випадків державної 
реєстрації права власності на підприємство як 
єдиний майновий комплекс) у строк, визначе-
ний статтею 19 цього Закону, - 0,1 розміру міні-
мальної заробітної плати - ;

за державну реєстрацію права власності на 
підприємство як єдиний майновий комплекс у 

строк, визначений статтею 19 цього Закону, - 1 
мінімальна заробітна плата;

2) за державну реєстрацію права власності 
на підприємство як єдиний майновий комплекс 
у строк 7 робочих днів - 5 мінімальних заробіт-
них плат;

за державну реєстрацію права власності 
на підприємство як єдиний майновий комплекс 
протягом 24 годин, крім вихідних та святкових 
днів, з моменту прийняття заяви - 10 мінімаль-
них заробітних плат;

3) за державну реєстрацію права власно-
сті (крім випадків державної реєстрації права 
власності на підприємство як єдиний майновий 
комплекс) у строк 2 робочі дні - 1 мінімальна 
заробітна плата;

за державну реєстрацію права власно-
сті (крім випадків державної реєстрації права 
власності на підприємство як єдиний майновий 
комплекс) протягом 24 годин, крім вихідних та 
святкових днів, з моменту прийняття заяви - 2 
мінімальні заробітні плати;

за державну реєстрацію права власно-
сті (крім випадків державної реєстрації права 
власності на підприємство як єдиний майновий 
комплекс) протягом 2 годин, крім вихідних та 
святкових днів, з моменту прийняття заяви - 5 
мінімальних заробітних плат;

4) за державну реєстрацію речових прав, 
похідних від права власності, у строки, визна-
чені цією статтею, - 50 відсотків адміністра-
тивного збору за державну реєстрацію права 
власності;

5) за державну реєстрацію обтяжень у 
строк, визначений статтею 19 цього Закону, - 
0,05 розміру мінімальної заробітної плати;

за державну реєстрацію обтяжень протя-
гом 2 годин, крім вихідних та святкових днів, 
з моменту прийняття заяви - 0,5 розміру міні-
мальної заробітної плати;

6) за внесення змін до записів Державного 
реєстру прав, у тому числі виправлення техніч-
ної помилки, допущеної з вини заявника, - 0,04 
розміру мінімальної заробітної плати.

Адміністративний збір справляється у від-
повідному розрахунку від мінімальної заробіт-
ної плати у місячному розмірі, встановленому 
законом на 1 січня календарного року, в якому 
подаються відповідні документи для проведен-
ня державної реєстрації прав, та округлюється 
до найближчих десяти гривень.

За державну реєстрацію права власності 
на частку у праві спільної власності на об’єкт 
нерухомого майна адміністративний збір спла-
чується в повному розмірі.

У разі відмови у державній реєстрації прав 
та їх обтяжень адміністративний збір не повер-
тається.

У разі відкликання заяви про державну ре-
єстрацію прав та їх обтяжень адміністративний 
збір підлягає поверненню.

Розмір плати за надання інформації з Дер-
жавного реєстру прав та порядок її використан-
ня встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Органи державної влади, органи місцево-
го самоврядування, суди, органи прокуратури, 

органи Служби безпеки України, Національний 
банк України, органи Національної поліції, На-
ціональне антикорупційне бюро України, Націо-
нальне агентство з питань запобігання корупції 
звільняються від плати за надання інформації з 
Державного реєстру прав у зв’язку із здійснен-
ням ними повноважень, визначених законом.

Крім того, звільняються від сплати адміні-
стративного збору під час проведення держав-
ної реєстрації речових прав: 

1) фізичні та юридичні особи - під час про-
ведення державної реєстрації прав, які вини-
кли та оформлені до проведення державної 
реєстрації прав у порядку, визначеному цим 
Законом;

2) громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 
постраждалих внаслідок Чорнобильської ката-
строфи;

3) громадяни, віднесені до категорії 3 по-
страждалих внаслідок Чорнобильської ката-
строфи, які постійно проживають до відсе-
лення чи самостійного переселення або по-
стійно працюють на території зон відчуження, 
безумовного (обов’язкового) і гарантованого 
добровільного відселення, за умови, що вони 
станом на 1 січня 1993 року прожили або від-
працювали в зоні безумовного (обов’язкового) 
відселення не менше двох років, а в зоні гаран-
тованого добровільного відселення - не менше 
трьох років;

4) громадяни, віднесені до категорії 4 по-
терпілих внаслідок Чорнобильської катастро-
фи, які постійно працюють і проживають або 
постійно проживають на території зони поси-
леного радіоекологічного контролю, за умови, 
що станом на 1 січня 1993 року вони прожили 
або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох 
років;

5) інваліди Великої Вітчизняної війни, особи 
із числа учасників антитерористичної операції, 
яким надано статус інваліда війни або учасника 
бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), які за-
гинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них 
у встановленому порядку особи;

6) інваліди I та II груп; 
7) Національний банк України;
8) органи державної влади, органи місцево-

го самоврядування;
9) інші особи за рішенням сільської, се-

лищної, міської ради, виконавчий орган якої 
здійснює функції суб’єкта державної реєстрації 
прав.

Начальник відділу державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно Управління державної 

реєстрації Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області

В’ячеслав Черниш

1 січня 2013 року набрав чинності Закон України «Про 
гарантії держ  ави щодо виконання судових рішень», яким ви-
значено гарантії держави щодо виконання рішень про стяг-
нення коштів та зобов’язання вчинити певні дії щодо майна, 
боржником, за яким є: державний орган; державні підпри-
ємство, установа, організація; юридична особа, примусова 
реалізація майна якої забороняється відповідно до законо-
давства.

Саме ця категорія боржників завжди була проблемною 
для виконання, адже фінансувалась з Державного бюджету і 
незавджи в повній мірі,  існували о бмеження щодо звернення 
стягненн я на кошти та майно. 

Вище вказаним законом визначено новий порядок вико-
нання таких рі шень. Так, рішення суду про стягнення коштів 
з державного органу виконуються державним органом вико-
навчої влади, що здійснює державну політику у сфері казна-
чейського обслуговування бюджетних коштів (далі – орган 
казначейства). 

Фізична чи юридична особа, в інтересах якої прийнято 
рішення, звертається до органу казначейства з відповідним 
рішенням та заявою про його виконання. При цьому  дія За-
кону України «Про гарантії держави щодо виконання судових 
рішень» не поширюється на рішення суду, стягувачем за яки-
ми є державний орган, державне підприємство, орган місце-
вого самоврядування, підприємство, установа, організація, 
що належать до комунальної власності.

Виконання рішень про стягнення коштів з державного 
підприємства або юридичної особи, примусова реалізація 
майна якої забороняється відповідно до законодавства, як і 
раніше покладається на органи державної виконавчої служ-
би та здійснюється відповідно до Закону України «Про вико-
навче провадження». 

Слід звернути увагу на виконання рішень, які були ухва-
лені та набрали законної сили до 1 січня 2013 року та борж-

никами за якими є  державні органи; державні підприємства, 
установи, організації; юридичні особи, примусова реалізація 
майна якої забороняється відповідно до законодавства.

Кабінетом Міністрів України з метою реалізації пункту 3 
розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону Укра-
їни «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» 
03.09.2014 прийнято постанову № 440, якою затверджено 
Порядок погашення заборгованості за рішеннями суду, вико-
нання яких гарантується державою (далі – Порядок).

Відповідно до Порядку  такі рішення суду  можуть бути 
подані особою, на користь чи в інтересах якої ухвалено рі-
шення, до управлінь державної виконавчої служби відповід-
них головних управлінь юстиції за місцезнаходженням борж-
ника для проведення їх обліку, інвентаризації заборгованості 
та подальшої передачі до органів казначейства.

В Чернігівській області проведення обліку, інвентаризації 
заборгованості за вказаними рішеннями суду та подальша 
передача до органів казначейства здійснюється управлінням 
державної виконавчої служби Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області. Документи прийма-
ються за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 43, каб. 214. 

Особа, на користь чи в інтересах якої ухвалено рішен-
ня суду, або її представник   для внесення даних до Реєстру 
рішень, виконання яких гарантується державою, надає такі 
документи:

- заяву про виконання рішення із зазначенням реквізи-
тів банківського рахунка, на який слід перерахувати кошти. 
У разі відсутності такого рахунку, дані для перерахування 
коштів у готівковій формі через банки або підприємства по-
штового зв’язку;

- оригінал (дублікат) виконавчого документа або рішення 
суду (належним чином завірену його копію);

- копію довідки про присвоєння номера облікової картки 
платника податків та копію паспорта. 

У разі якщо судом змінено спосіб і порядок виконання рі-
шення, до виконавчого документа або рішення суду заявник 
додає відповідну ухвалу суду про зміну способу і порядку ви-
конання рішення.

Погашення заборгованості за рішеннями, внесеними до 
Реєстру, здійснюється органом казначейства в межах бю-
джетних асигнувань, визначених законом про Державний 
бюджет України на відповідний рік.

Начальник відділу примусового 
виконання рішень управління 
державної виконавчої служби 

Головного територіального управління
 юстиції у Чернігівській області                                        

Олександр Палігін

Строки надання адміністративинх послуг у сфері державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно

 Особливості виконання судових рішень, 
виконання яких гарантує держава
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Графік проведення прямої «гарячої» телефонної лінії по Головному територі-
альному управлінню юстиції у Чернігівській області на  березень 2016 року

30 березня 2016 року в Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській 
області відбудеться пряма «гаряча» телефонна лінія. З 15.30 до 16.30 на запитання грома-
дян відповідатиме в.о. начальника Головного територіального управління юстиції у Чернігів-
ській області – Хардіков В’ячеслав В’ячеславович. 

Телефон «гарячої» лінії – 67-65-77.

Головним територіальним управлінням юстиції у Чернігівській області 
приділяється увага наданню безоплатної первинної правової допомоги населенню

Зокрема, гарантується надання:
 правової інформації;
 консультацій і роз’яснень з правових питань;
 складання заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуаль-

ного характеру);
 допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.
За  отриманням безоплатної первинної правової допомоги можна звернутися до громадської 

приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги, створеної при Головному територі-
альному управлінні юстиції у Чернігівській області,  кожен вівторок і четвер  з 10 год. до 16. год. 
за адресою: просп. Миру, 43, м. Чернігів (4-й поверх,  каб. 403-404).

Працює громадська приймальня у Чернігівській обласній універсальній бібліотеці ім. В.Г. Коро-
ленка. Прийом громадян ведуть спеціалісти відділів Головного територіального управління юстиції 
у Чернігівській області, державні нотаріуси, спеціалісти відділення Національної служби посеред-
ництва і примирення в Чернігівській області, Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, а також студенти-консультанти юридичної клініки „Adiutorium” Черні-
гівського національного технологічного університету. Прийом громадян відбувається за попереднім 
записом кожного другого та четвертого четверга місяця з 15-00 до 16-30.  

Відділами державної реєстрації актів 
цивільного стану реєстраційних служб ра-
йонних, міськрайонних, міського управлінь 
юстиції, виконкомами сільських, селищних, 
міських (крім міст обласного значення)  рад 
Чернігівської області за  2015 рік  зареєстро-
вано 37761 актових записів цивільного ста-
ну, з них: 

9180 - а/з про народження;  
19957 - а/з про смерть;
7221 - а/з про шлюб; 
867 - а/з про розірвання шлюбу;  
398 - а/з про зміну імені; 
135 - а/з  поновлено; 
анулювано - 3 а/з. 
За 2015 рік 138 народжень зареєстрова-

но з порушенням місячного строку. Посадо-
вими особами органів державної реєстрації 
актів цивільного стану області було складено 
114 протоколів про адміністративні правопо-
рушення за порушення встановленого зако-
нодавством терміну реєстрації народження 
відповідно до вимог статті 144 Сімейного ко-
дексу України та частини другої статті 212-1 
Кодексу України про адміністративні право-
порушення. 

До місцевих бюджетів перераховано 25 
522 грн. 85 коп. держмита, сплаченого за 
державну реєстрацію актів цивільного ста-
ну, повторну видачу свідоцтв, внесення змін, 
поновлення, анулювання актових записів ци-
вільного стану.

В цілому по області за 2015 рік надано 
платних послуг на суму 567 112 грн.

Вказані кошти витрачені на охорону при-
міщень, оплату комунальних платежів,  по-
слуги зв’язку, газопостачання, орендну пла-
ту, виплати на відрядження і таке інше. Плат-
ні послуги витрачаються безпосередньо на 
потреби відділів державної реєстрації актів 
цивільного стану, а потреби значні, тому хочу 
звернути увагу працівників відділів держав-
ної реєстрації актів цивільного стану на не-
обхідність покращення роботи щодо надання 
платних послуг, проведення роз’яснювальної 
роботи серед населення щодо видів платних 
послуг та порядку їх надання працівниками 
відділами державної реєстрації актів цивіль-
ного стану. 

З метою здійснення контролю за органі-
зацією роботи відділів державної реєстрації 
актів цивільного стану  районних, міськра-

йонних та міського управлінь юстиції, дотри-
манням ними вимог чинного законодавства, 
працівниками відділу управління державної 
реєстрації Головного територіального управ-
ління юстиції у Чернігівській області проведе-
но 6  комлексних перевірок роботи відділів.

На виконання вимог наказу Міністерства 
юстиції України від 15.07.2009 року № 125 (зі 
змінами) щодо здійснення контролю за без-
умовним виконанням вимог Закону України 
«Про державний реєстр виборців», праців-
никами відділу державної реєстрації актів 
цивільного стану управління державної реє-
страції Головного територіального  управлін-
ня юстиції у Чернігівській області щомісяця 
здійснюються цільові перевірки виключно 
всіх відділів державної реєстрації актів ци-
вільного стану області щодо порядку фор-
мування та термінів надання   відомостей 
про виборців за встановленими формами за  
2015 рік було проведено 376 перевірок. 

На колегії Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській облас-
ті розглянуто 3 питання про роботу органів 
державної реєстрації актів цивільного стану.    

 З метою підвищення кваліфікації пра-
цівників відділів державної реєстрації актів 
цивільного стану області було проведено 2 
семінари та 2 наради  з керівниками відділів; 
1 семінар із спеціалістами відділів;  проведе-
но стажування 11 спеціалістів та 4 керівників  
підвідомчих відділів. Написано 6 контроль-
них робіт керівниками та 6 – спеціалістами 
відділів.

 Крім того, 2 працівники  відділів держав-
ної реєстрації актів цивільного стану області 
пройшли навчання в Центрі перепідготовки 
та підвищення кваліфікації працівників юсти-
ції України у м. Київ.

Відділом державної реєстрації ак-
тів цивільного стану управління держав-
ної реєстрації Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області 
з метою посилення захисту прав, свобод 
та законних інтересів громадян приділя-
ється значна увага питанню необхідності 
детального роз’яснення серед населення, 
в засобах масової інформації, в трудових 
колективах, навчальних закладах, при на-
данні правової допомоги положень Сімей-
ного та цивільного законодавства України. 
Така робота проводиться безпосередньо 

як відділом Управління державної реєстра-
ції Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області, так і відді-
лами області. Протягом 2015 року відділом 
ДРАЦС Управління державної реєстрації 
Головного територіального управління юс-
тиції у Чернігівській області було проведено 
8 роз’ясень чинного законодавства у гро-
мадських приймальнях, на підприємствах, 
в установах, організаціях; підготовлено 16 
статей, проведено 1 виступ по телебачен-
ню, 1 виступ на радіо, та 18 інших роз’ясень 
чинного законодавства. 

За 2015 рік обґрунтовані скарги на дії 
працівників відділів державної реєстрації ак-
тів цивільного стану області не надходили.

Також, протягом 2015 року працівників 
відділів державної реєстрації актів цивільно-
го стану не було притягнуто до дисциплінар-
ної та кримінальної відповідальності.

Управлінням державної реєстрації Го-
ловного територіального управління юсти-
ції у Чернігівській області з метою удоско-
налення порядку надання послуг відділами 
державної реєстрації актів цивільного стану 
згідно пункту 219 Національного плану дій 
на 2013 рік щодо впровадження Програми 
економічних реформ на 2010-2014 роки “За-
можне суспільство, конкурентоспроможна 
економіка, ефективна держава”, затвер-
дженого Указом Президента України від 
12.03.2013 № 128, з 15 липня 2013 року за-
проваджено попередній електронний запис 
(через мережу Інтернет в режимі он-лайн) 
на прийом до відділів державної реєстрації 
актів цивільного стану Чернігівської облас-
ті. Так, за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 
року по області скористалось такою послу-
гою 225 громадян. 

Також, актуальним є питання щодо скла-
дання виконавчими органами сільських, 
селищних, міських (крім міст обласного зна-
чення) рад актових записів цивільного стану 
в електронному вигляді відповідно до вимог 
частини другої статті 12 Закону України “Про 
державну реєстрацію актів цивільного стану”, 
яка набрала чинності з 27.07.2013. Управлін-
ням державної реєстрації Головного терито-
ріального управління юстиції у Чернігівській 
області та відділами державної реєстрації 
актів цивільного стану  районних, міськра-
йонних управлінь юстиції області проведена 
значна інформаційно-роз’яснювальна робо-
та та вжито організаційних заходів в межах 
своїх повноважень щодо сприяння органам 
місцевого самоврядування у своєчасній та 
належній реалізації вищевказаних вимог.  

З 20 листопада 2015 року Міністерством 

юстиції України запроваджено в Чернігів-
ській області електронний сервіс з простав-
лення апостиля на офіційних документах, 
що видаються органами юстиції та судами, 
а також на документах, що оформляються 
нотаріусами України. На території Черні-
гівської області з метою проставлення апо-
стиля можна звернутись до 10  відділів дер-
жавної реєстрації актів цивільного стану, а 
саме: Бобровиця, Борзна, Городня, Короп, 
Корюківка, Новгоро-Сіверський, Ніжин, При-
луки, Талалаївка та відділ ДРАЦС Головного 
територіального управління юстиції у Черні-
гівській області.

З метою оптимізації процесу надання 
адміністративних послуг у сфері державної 
реєстрації актів цивільного стану та створен-
ня сприятливих умов для їх отримання, у від-
ділах державної реєстрації актів цивільного 
стану Бахмацького, Козелецького районних, 
Ніжинського, Прилуцького міськрайонних 
та Чернігівського міського управлінь юсти-
ції Чернігівської області,  запроваджено пі-
лотний проект щодо подання заяв у сфері 
державної реєстрації актів цивільного стану 
через мережу Інтернет (наказ Міністерства 
юстиції України від 09.07.2015 № 1187/5, за-
реєстрований в Міністерстві юстиції України 
09.07.2015 за №812/27257 із змінами, внесе-
ними наказом  Міністерства юстиції України 
від 27.08.2015 № 1603/5, зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 27.08.2015 за 
№1031/27476).

А з метою покращання обслуговування 
населення відділом ДРАЦС Головного тери-
торіального управління юстиції у Чернігів-
ській області  було організовано роботу по 
реєстрації народження безпосередньо у по-
логовому будинку м.Чернігова. Таким чином, 
з 8 липня 2015 року державна реєстрація на-
родження дитини у м.Чернігові проводиться 
не лише у відділі державної реєстрації актів 
цивільного стану реєстраційної служби Чер-
нігівського міського управління юстиції,  а й у 
приміщенні пологового будинку Чернігівської 
міської ради. В подальшому планується ор-
ганізація роботи щодо реєстрації народжен-
ня дітей в пологових будинках інших районах 
Чернігівської області.

Заступник начальника 
Управління державної реєстрації – 

начальник відділу державної реєстрації 
актів  цивільного стану 

Головного територіального управлін-
ня юстиції у Чернігівській області 

Юлія Орєшкіна

 ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН!

         Європейський суд з прав людини змінив 
формуляр заяви

Європейський Суд з прав людини (далі – Європейський суд) функціонує 
на постійній основі з метою забезпечення виконання Високими Договірними 
Сторонами зобов’язань за Конвенцією про захист прав людини та основопо-
ложних свобод.

1 січня 2016 року набули чинності зміни до статті 47 Регламенту Європей-
ського суду, яка визначає умови, яким має слідувати заявник при зверненні до 
Європейського суду, а також у разі подачі повної та належної заяви.

Нові правила звернення до Європейського суду та новий бланк формуляра 
заяви викладені на сайті Європейського суду українською мовою за посиланням:

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/forms/ukr&c=
Усю кореспонденцію необхідно надсилати за адресою: 

The Registrar 
European Court of Human Rights
Council of Europe 
F-67075 Strasbourg cedex
FRANCE – ФРАНЦІЯ

Відповідно до параграфа 5.1 Правила 47 Регламенту Європейського суду 
недотримання встановлених вимог подання заяви має наслідком залишення 
Європейським судом такої заяви без розгляду. При цьому, заявники повинні 
використовувати поточну версію формуляра заяви. Старі формуляри заяви, 
що використовувались з 1 січня 2014 року, надіслані до Європейського суду 
після 1 січня 2016 року, не прийматимуться.

У зв’язку із складнощами відправлення пошти до заявників із Донецької 
та Луганської областей, Європейський суд  висловив прохання вказувати ад-
ресу електронної пошти, номер телефону чи /або номер факсу у листуванні 
із судом.

Про роботу органів державної реєстрації актів  цивільного стану 
Чернігівської області за  2015 рік

Діяльність органів державної реєстрації актів цивільного стану  Чернігів-
ської області ґрунтується на принципах додержання законності, захисту прав і 
законних інтересів громадян та держави, додержання таємниці державної ре-
єстрації актів цивільного стану, належного документального оформлення про-
веденої державної реєстрації.


