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На запитання громадян 
відповідає Міністр юстиції 

Прошу допомоги. У нас склалася така ситуація, що 
після розлучення колишній чоловік зовсім забув про 
нашу спільну дитину. Ні допомоги, ні навіть спілкування з 
дитиною ми від нього вже й не чекаємо. Чи є можливість 
позбавити його батьківських прав?

Людмила Усик, 
м. Чернігів

Міністр юстиції 
Павло Петренко

Процедура розгляду документів у 
сфері державної реєстрації прав на неру-
хоме майно врегульована Законом Укра-
їни «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 
від 01 липня 2004 року № 1952-VI (далі 
– Закон), Порядком державної реєстра-
ції речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень, затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України «Про держав-
ну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень» від 25 грудня 2015 
року № 1127 (далі – Порядок).

Якщо уявити проведення державної 
реєстрації прав на нерухоме майно як 
послідовність етапів під час проходження 
яких необхідно вчинити певні дії та/або 
прийняти рішення, то можна констатува-
ти, що прийняття, розгляд, видача доку-
ментів є важливими діями  на кількох ета-
пах державної реєстрації речових прав. 

Так, державна реєстрація прав прово-
диться за заявою заявника, шляхом звер-
нення до суб’єкта державної реєстрації 
прав або нотаріуса. Крім того, у випадках, 
передбачених пунктом 30 Порядку, заява 
може бути подана в електронній формі, з 
додаванням до неї електронних копій ори-
гіналів документів, належно оформлених 
копій документів, необхідних для держав-
ної реєстрації прав, виготовлених шляхом 
сканування, або оригіналів таких електро-
нних документів. Така заява формується 
заявником та подається з обов’язковим 
накладенням заявником власного елек-
тронного цифрового підпису.

У разі звернення заявника держав-
ний реєстратор, уповноважена особа са-
мостійно формує та роздруковує заяву, 
на якій заявник проставляє власний під-
пис. Заявник може отримати примірник 
заяви за його бажанням. Під час фор-
мування та реєстрації заяви державний 
реєстратор, уповноважена особа вста-
новлює особу заявника на підставі доку-
ментів, що її посвідчують, а у разі подан-
ня документів уповноваженим представ-
ником – перевіряє обсяг повноважень 
представника на підставі документів, що 
підтверджують його повноваження (на-
приклад, довіреність). 

Новацією є можливість за бажанням 
заявника-власника об’єкта нерухомого 
майна вказати свою електронну адресу 
для здійснення з ним зворотного зв’язку 
у передбачених законодавством випад-
ках. 

Разом із заявою подаються оригіна-
ли документів, необхідних для держав-
ної реєстрації прав, та документи, що 
підтверджують сплату адміністративно-
го збору, крім випадків звільнення від 
сплати адміністративного збору – у та-
кому разі заявник пред’являє документ, 
що підтверджує право на звільнення від 
адміністративного збору, з якого дер-
жавним реєстратором, уповноваженою 
особою виготовляється копія. Зауважи-
мо, що підставами відмови в прийнятті 
заяви є відсутність документа, що під-
тверджує сплату адміністративного збо-
ру, або його сплата не в повному обсязі.

Після цього державний реєстратор, 
уповноважена особа виготовляє елек-
тронні копії з поданих для державної 
реєстрації прав документів шляхом ска-
нування та розміщує їх у Державному 
реєстрі прав. 

Реєстрація заяв проводиться в по-
рядку черговості їх надходження, дер-
жавний реєстратор встановлює черго-
вість розгляду заяв. 

Для ефективної протидії рейдерству, 
Міністерством юстиції України передба-
чено обов’язок державного реєстрато-
ра повідомити власника об’єкта неру-
хомого майна щодо поданих стосовно 
об’єкта нерухомого майна заяв у сфері 
державної реєстрації речових прав, за 
допомогою програмних засобів ведення 
Державного реєстру прав. Наразі мож-
ливість повідомлення існує тільки для 
тих власників, щодо яких у Державному 
реєстрі прав наявна інформація про їх 
електронну адресу.

Державний реєстратор обов’язково 
перевіряє подані документи на наявність 
підстави для зупинення розгляду заяви, 
зупинення державної реєстрації прав, 
відмови у проведенні державної реєстра-
ції прав та приймає відповідні рішення. 
Крім встановлення відповідностей заяв-

лених прав і поданих/отриманих доку-
ментів вимогам законодавства, а також 
відсутності суперечностей між заявле-
ними та вже зареєстрованими речовими 
правами, державний реєстратор обов’яз-
ково використовує відомості Державного 
земельного кадастру, Єдиного держав-
ного реєстру судових рішень (у випадках 
державної реєстрації прав на підставі 
рішень судів), а після налагодження ін-
формаційної взаємодії - Єдиного реєстру 
дозвільних документів.

У разі відсутності підстав для зу-
пинення розгляду заяви, зупинення 
державної реєстрації прав, відмови у 
проведенні державної реєстрації прав 
державний реєстратор приймає рішен-
ня про державну реєстрацію прав, від-
криває розділ та/або вносить до відкри-
того розділу або спеціального розділу 
Державного реєстру прав відповідних 
відомостей про речові права на нерухо-
ме майно та їх обтяження, про об’єкти 
та суб’єктів цих прав. Надалі державний 
реєстратор формує витяг з Державного 
реєстру прав про проведену державну 
реєстрацію прав, за бажанням заявни-
ка такий витяг надається в паперовій 
формі.

За результатами розгляду заяви, з 
урахуванням строків проведення реє-
страційних дій, державний реєстратор, 
уповноважена особа повертає заявнико-
ві подані для державної реєстрації прав 
документи (крім заяви та документа про 
сплату адміністративного збору), видає 
витяг з Державного реєстру речових 
прав (у разі його формування у паперо-
вій формі), а у разі відмови у проведен-
ні державної реєстрації прав - рішення 
державного реєстратора щодо відмови 
в державній реєстрації прав у паперовій 
формі (за бажанням заявника). Заявник 
у заяві зазначає відомості про отримання 
документів у повному обсязі та на під-
твердження цього проставляє власний 
підпис.

Начальник 
Головного територіального управління 

юстиції у Чернігівській області  
Олег Трейтяк

Передусім слід зазначити, що 
позбавлення батьківських прав є 
крайньою мірою впливу на матерів 
та батьків, які недобросовісно ви-
конують свої обов’язки щодо вихо-
вання та утримання своїх дітей.

Сімейний кодекс містить ви-
ключний перелік підстав позбав-
лення батьківських прав, а саме:

1) не забрали дитину з полого-
вого будинку або з іншого закладу 
охорони здоров’я;

2) ухиляються від виконання 
своїх обов’язків по вихованню ди-
тини, тобто свідомо не піклуються 

про фізичний і духовний розвиток дитини, її навчання, підготовку 
до самостійного життя, не забезпечують необхідного харчування, 
медичного догляду, не спілкуються з дитиною в необхідному обся-
зі, не створюють умов для отримання нею освіти тощо;

3) жорстоко поводяться з дитиною – застосовують фізичне 
або психічне насильство, недопустимі методи виховання, прини-
жують людську гідність дитини;

4) є хронічними алкоголіками або наркоманами і це підтвер-
джено медичними висновками;

5) вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини;
6) засуджені за вчинення умисного кримінального правопору-

шення щодо дитини.
Водночас слід наголосити, що позбавити батьківських прав не 

можна особу, яка не виконує своїх батьківських обов’язків внаслі-
док душевної хвороби, тривалого відрядження, або ж через пере-
шкоди з боку іншого з батьків.

Для позбавлення батьківських прав необхідно зробити на-
ступне. Перш за все слід встановити, що особа свідомо порушує 
батьківські обов’язки, злісно не виконує вимоги та рекомендації 
органів опіки і піклування, служб у справах неповнолітніх або ж 
навмисно ухиляється від лікування. Потім треба звернутись до 
органу опіки та піклування, щоб отримати висновок щодо умов 
життя і виховання дитини, поведінку батьків, їх взаємини з дітьми 
та ставлення до виконання своїх батьківських обов’язків. І лише 
після цього – йти до суду з відповідною заявою.

Справи про позбавлення батьківських прав за загальним пра-
вилом розглядає місцевий суд за місцем реєстрації проживання 
того з батьків, якого хочуть позбавити прав. 

При розгляді судом обов’язково бере участь орган опіки та 
піклування, який подає суду письмовий висновок щодо обставин 
справи. Але, варто наголосити, що такий висновок не є обов’яз-
ковим для суду і він може не погодитися з ним через недостатню 
обґрунтованість чи у випадку, коли висновок суперечить інтере-
сам дитини.

Слід зауважити, що особа, позбавлена батьківських прав, не 
звільняється від обов’язку щодо утримання дитини. Іншими слова-
ми батько, позбавлений батьківських прав, все одно зобов’язаний 
утримувати свою дитину. Більше того, одночасно з позбавленням 
батьківських прав суд може вирішити питання про стягнення алі-
ментів на дитину з боку такого батька.

Питання долі дитини також вирішує суд. Якщо дитина прожи-
вала з тим із батьків, хто позбавлений батьківських прав, можли-
вість їхнього подальшого проживання в одному житловому примі-
щенні вирішується за результатами розгляду справи. При цьому, 
суд може прийняти рішення про виселення того з батьків, хто по-
збавлений батьківських прав, з житла, в якому він проживає з ди-
тиною, якщо у нього є інше житло, або навіть примусово поділити 
житло чи зобов’язати здійснити його примусовий обмін. 

Для отримання більш детальних роз’яснень Вам слід зверну-
тися до одного з наших центрів чи бюро правової допомоги. Тут 
Вам безкоштовно нададуть консультацію та за необхідності адво-
катський захист. Взнати, де розташовано найближчий центр чи 
бюро, можна за телефоном гарячої лінії 0 800 213-103.

Окремі питання процедури розгляду документів у сфері 
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно

Привітання з новорічними святами!
Прийміть найщиріші вітання з наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим!  

Плідним і насиченим запам’ятається нам 2016 рік. Ми багато працювали, реформу-
вали систему органів юстиції, впроваджували на місцях пілотні проекти Мін’юсту, 

налагоджували співпрацю, а також ділилися досвідом та здобутками з нашими 
колегами. Ми досягли гарних результатів і будемо продовжувати працювати 

єдиною командою задля доброту наших громадян. 
Вірю, що Новий 2017 рік буде щедрим для нас на цікаві плани, нові до-

сягнення та професійні перемоги, а чудові зимові свята будуть радісними та 
щедрими, додадуть життєвих сил, зігріють душу. 

Тож зичу Вам міцного здоров’я, благополуччя, добробуту, сімейного 
затишку. Нехай любов’ю та радістю сповнюються Ваші серця, а тур-

боти та негаразди обходять стороною. Нехай не знають меж віра, на-
дія, любов і  рідні люди будуть завжди поруч.  

                                                             Начальник 
Головного територіального

                                                       управління юстиції у 
Чернігівській області   

                            Олег Трейтяк
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Відповідно до постанови Кабінету Мі-
ністрів України від 27 квітня 2016 року № 
326 «Про внесення змін до пункту 2 по-
станови Кабінету Міністрів України від 11 
лютого 2016 року № 99» виконання функ-
цій з державної реєстрації громадських 
об’єднань, їх відокремлених підрозділів, 
громадських об’єднань, що не мають 
статусу юридичної особи, місцевих та 
первинних професійних спілок, їх органі-
зацій та об’єднань, структурних утворень 
політичних партій, регіональних (місце-
вих) творчих спілок, територіальних осе-
редків всеукраїнських творчих спілок, 
місцевих організацій роботодавців та їх 
об’єднань, з підтвердження всеукраїн-
ського статусу громадського об’єднання 
до законодавчого врегулювання даного 
питання покладені на головні територі-
альні управління юстиції Міністерства 
юстиції України в областях та місті Києві.

На виконання вимог Закону України 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань» наказом Міністерства юстиції 
України від 09 лютого 2016 року № 359/5 
затверджено Порядок державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань, що не мають 
статусу юридичної особи (далі – Порядок), 
розділом ІІІ якого врегульовано особливості 
проведення державної реєстрації громад-
ських формувань через фронт-офіси.

Порядком, зокрема, передбачено що 
державна реєстрація може проводитись 
за заявою заявника шляхом звернення до 
фронт-офісів, зокрема до центрів надання 
адміністративних послуг, утворених відпо-
відно до Закону України «Про адміністра-
тивні послуги», що забезпечують прийняття 
та видачу відповідно до цього Порядку доку-
ментів під час державної реєстрації. 

 Звертаємо увагу, що наразі технічни-
ми засобами ведення Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-під-
приємців та громадських формувань є мож-
ливість прийняття та обробки документів 
уповноваженими особами фронт-офісів для 
державної реєстрації громадських об’єд-
нань (громадських організацій та громад-
ських спілок) зі статусом юридичної особи.

Відповідно до пункту 2 Розділу ІІІ Порядку 
зареєстрована заява та електронні копії ори-
гіналів документів для державної реєстрації, 
виготовлені шляхом сканування та долучені 
до такої заяви, за допомогою програмних за-
собів ведення Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань передаються на 
розгляд суб’єкту державної реєстрації. Цен-
три надання адміністративних послуг переда-
ють заяву та електронні копії оригіналів доку-
ментів для державної реєстрації, виготовлені 
шляхом сканування територіальному органу 
Міністерства юстиції України за місцезнахо-
дженням громадського об’єднання.

Уповноважена особа фронт-офісу 
після надходження документів від гро-
мадського об’єднання протягом трьох ро-
бочих днів надсилає заяву та оригінали 
документів до відповідного територіаль-
ного управління юстиції. Державний ре-
єстратор до моменту надходження таких 
документів для державної реєстрації у 
паперовій формі використовує електронні 
копії оригіналів документів для державної 
реєстрації, виготовлені шляхом скануван-
ня, що долучені до відповідної заяви.

Таким чином, у заявника є альтернатив-
на можливість подачі документів для держав-
ної реєстрації окрім безпосередньої подачі 
документів до Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області.

На території Чернігівської області утво-
рені та діють 25 центрів надання адміністра-
тивних послуг при районних державних 
адміністраціях та виконавчих комітетах міст 
обласного значення, до яких мають право 
звернутись громадські об’єднання, які ді-
ють зі статусом юридичної особи, з метою 
отримання адміністративних послуг у сфері 
державної реєстрації. З інформацією про 
місцезнаходження, графік роботи та кон-
тактні номери телефонів центрів можна оз-
найомитись за посиланням https://poslugy.
gov.ua/info/servicecenters/25. 

Начальник 
Головного територіального управління 

юстиції у Чернігівській області  
Олег Трейтяк

На сьогодні позитивним моментом законодавства є спрощення по-
рядку започаткування бізнесу. По-перше, на відміну від багатьох кра-
їн, первинна реєстрація підприємництва в Україні безкоштовна. Вже 
створені умови для реєстрації бізнесу он-лайн, а також електронної 
міжвідомчої взаємодії, коли реєстратори передають інформацію іншим 
державним органам і навпаки. Наприклад, під час реєстрації бізнесу 
підприємці автоматично стають на облік в Пенсійному фонді, Держав-
ній фіскальній службі і Державній службі статистики. Відповідно, зникає 
потреба стояти в черзі ще й у цих органах.

По-друге, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб,   фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 15 
травня 2003 року № 755-ІV, в редакції Закону України від 26.11.2016 
№ 835 - VІІІ передбачено подання документів для державної реєстрації 
юридичної особи та фізичної особи-підприємця в електронній формі че-
рез портал електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством 
юстиції України в Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізич-
них осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу 
юридичної особи від 09.02.2016 № 359/5, де запроваджуються чіткі та 
зрозумілі процедури, помітно скорочується перелік документів, що по-
даються для державної реєстрації, у тому числі через їх отримання в 
електронній формі від державних органів. 

В електронній формі документи подаються для здійснення таких 
реєстраційних  дій:

– для державної реєстрації створення юридичної особи;

– для державної реєстрації фізичної особи-підприємця.
Заява у електронній формі формується за допомогою програмних 

засобів ведення Єдиного державного реєстру на порталі електронних 
сервісів.  Заява формується заявником у електронній формі з обов’яз-
ковим долученням до неї електронних копій оригіналів документів для 
державної реєстрації, виготовлених шляхом сканування або оригіналів 
таких електронних документів, а також документів, що підтверджують 
сплату адміністративного збору, опису поданих заявником документів 
для державної реєстрації, сформованого за допомогою програмних за-
собів ведення Єдиного державного реєстру.

 Заява та документи для державної реєстрації в електронній формі 
подаються з обов’язковим накладенням заявником власного електро-
нного цифрового підпису.

   Після формування заяви та долучення до неї документів для дер-
жавної реєстрації в електронній формі такі заява та документи за до-
помогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру 
блокуються для можливості редагування.

Отже, спрощення системи державної реєстрації бізнесу наближа-
ють нас  до економічно розвинених країн світу.

Головний спеціаліст відділу взаємодії з суб’єктами державної 
реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів 

Управління державної реєстрації Головного територіального 
управління юстиції  у Чернігівській області

Надія Розсошко

Порядок визначення вартості 
майна боржника та його оцінки з 

метою подальшої реалізації
5 жовтня 2016 року набрав  чинності Закон України 

«Про виконавче провадження», прийнятий 2 червня 2016 
року (далі – Закон), що регламентує порядок примусо-
вого виконання судових рішень та рішень інших органів 
(посадових осіб).

Зазначеним Законом  зокрема внесено зміни щодо по-
рядку визначення вартості майна боржника та його оцінки з 
метою подальшої реалізації в рахунок сплати боргу.

Зокрема надано можливість сторонам виконавчого про-
вадження за взаємною згодою визначити вартість майна 
боржника описаного та арештованого виконавцем в межах 
виконавчого провадження. 

Після проведення опису майна виконавець повинен буде 
направити сторонам виконавчого провадження вимогу щодо 
визначення вартості майна протягом 10 днів.

У разі якщо сторони виконавчого провадження, а також 
заставодержатель у 10-денний строк з дня винесення вико-
навцем постанови про арешт майна боржника не досягли 
згоди щодо вартості майна та письмово не повідомили вико-
навця про визначену ними вартість майна, виконавець само-
стійно визначає вартість майна боржника.

Визначення вартості майна боржника виконавцем прово-
диться за ринковими цінами, що діють на день визначення 
вартості майна, з урахуванням фактичного стану майна, у 
строк не пізніше десяти робочих днів з моменту проведення 
опису й арешту. Для визначення вартості майна виконавець 
використовує власні знання, дані засобів масової інформа-
ції, повідомлення сторін виконавчого провадження та інших 
осіб, яких виконавець у разі необхідності може залучити до 
проведення визначення вартості майна. З метою належного 
визначення вартості окремих видів майна виконавець може 
в установленому порядку залучати до процесу опису майна 
експертів чи спеціалістів.

При визначенні вартості майна боржника виконавцем, 
останній складає акт про визначення вартості майна борж-
ника, де зазначає опис та аналіз зібраних і використаних да-
них та іншої інформації, зібраної під час визначення вартості 
майна, вартість кожного описаного предмета та загальну 
вартість описаного майна.

Акт про визначення вартості майна боржника, який вва-
жається чинним протягом шести місяців з дня його складання.

Копії акта про визначення вартості майна боржника 
надсилаються сторонам виконавчого провадження не пізні-
ше наступного робочого дня після його складання, а у разі, 
якщо сторони виконавчого провадження або їх представники 
присутні під час визначення вартості майна, примірники акта 
вручаються їм під підпис. 

Для проведення оцінки за регульованими цінами, оцінки 
нерухомого майна, транспортних засобів, повітряних, мор-
ських та річкових суден виконавець залучає суб’єкта оціноч-
ної діяльності - суб’єкта господарювання. Також виконавець 
має право  залучити суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта 
господарювання до оцінки, якщо визначити вартість майна 
(окремих  предметів) складно.

Слід зазначити, що Законом в новій редакції відмінено 
поняття рецензування звіту про оцінку майна, оскарження 
висновку експерта можливо лише у судовому порядку.

У разі, якщо, оцінку майна проводив суб’єкт оціночної 
діяльності - суб›єкта господарювання, виконавець надсилає 
сторонам повідомлення про оцінку майна не пізніше наступ-
ного робочого дня після отримання звіту про оцінку майна. 
У разі, якщо сторони не згодні з результатами визначення 
вартості чи оцінки майна, вони мають право оскаржити їх у 
судовому порядку в 10-денний строк з дня отримання відпо-
відного повідомлення. Сторона вважається ознайомленою з 
результатами визначення вартості чи оцінки арештованого 
майна, якщо їй надіслано повідомлення про результати ви-
значення вартості чи оцінки майна за адресою, зазначеною 
у виконавчому документі, або за місцем фактичного прожи-
вання чи перебування такої сторони, достовірно встановле-
ним виконавцем.

Оскарження в судовому порядку результатів визначення 
вартості чи оцінки майна не зупиняє передачі майна на реалі-
зацію, крім випадків зупинення передачі майна на реалізацію 
судом.

Якщо вартість майна боржника визначена у рішенні суду, 
виконавець передає майно на реалізацію за ціною, визначе-
ною судовим рішенням, без проведення визначення вартості 
чи оцінки такого майна, крім рішень про конфіскацію майна.

Звіт про оцінку майна у виконавчому провадженні є дій-
сним протягом шести місяців з дня його підписання суб’єктом 
оціночної діяльності - суб’єктом господарювання. Після закін-
чення цього строку оцінка майна проводиться повторно.

Якщо строк дійсності звіту про оцінку майна закінчився 
після передачі майна на реалізацію, повторна оцінка такого 
майна не проводиться.

Подальша  реалізація арештованого майна здійснюється 
шляхом електронних торгів або за фіксованою ціною.

Реалізація за фіксованою ціною застосовується щодо 
майна, оціночна вартість якого не перевищує 50 мінімальних 
розмірів заробітної плати. Реалізація за фіксованою ціною не 
застосовується до нерухомого майна, транспортних засобів, 
повітряних, морських та річкових суден незалежно від варто-
сті такого майна.

Електронні торги проводяться відповідно до «Порядку 
реалізації арештованого майна», затвердженого наказом Мі-
ністерства юстиції України від 29.09.2016  № 2831/5.

Головний спеціаліст відділу організації та контролю 
за виконанням рішень Управління державної 

виконавчої служби Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області  

Михайло Нікітенко

В сучасному світі серед найголовніших 
порушень прав людини актуальним є зло-
чин, який має багато назв – «біле рабство», 
«торгівля людьми», «контрабанда людьми». 
За оцінками експертів, щорічно 1-2 млн. лю-
дей стають «живим товаром». Наприкінці ХХ 
сторіччя з його проявами зіткнулась і Україна.

Складна економічна ситуація в Україні, 
високий рівень безробіття, недосконалість за-
конодавства та правова необізнаність грома-
дян є основними умовами, що сприяють цьо-
му явищу. Прагнучи кращої долі, люди їдуть 
за кордон шукати добру роботу. Спритні ділки 
щороку використовують сотні таких шукачів.

Аби не стати жертвою торгівлі людьми, 
дотримуйтесь таких порад:

• Нікому не довіряйте Ваш паспорт. Доку-
менти, що засвідчують Вашу особу, завжди 
повинні знаходитись тільки у Вас.

• Якщо Ви збираєтесь працювати чи на-
вчатись за кордоном, Вам необхідно підписа-
ти контракт. Контракт повинен бути написа-
ний зрозумілою Вам мовою, а також містити 
інформацію про умови (оплата, вихідні дні, 
робота у святкові дні, медичне страхування), 
місце та час Вашої майбутньої праці чи нав-
чання.

• Залиште вдома детальну інформацію 
про своє майбутнє перебування за кордоном 
з адресою та контактними телефонами, а та-
кож копію свого паспорта та контракту, адре-
си Ваших іноземних партнерів, друзів.

• Дізнайтесь номери телефонів україн-
ських посольств та консульських представ-
ництв за кордоном та візьміть їх з собою. 

• Пам’ятайте, що знання хоча б елемен-
тарних слів іноземної мови значно полегшить 
Ваше перебування за кордоном.

• Перевірте, чи має фірма ліцензію на та-
кий вид діяльності, як „посередництво в пра-
цевлаштуванні за кордоном” та копію дозволу 
на працевлаштування громадян України, ви-
даного роботодавцю уповноваженим органом 
країни працевлаштування, або копію ліцензії 
на впровадження посередницької діяльності 
у працевлаштуванні громадян України, вида-
ного уповноваженим органом країни праце-
влаштування посереднику. 

• Перебуваючи на фірмі, Ви маєте право 
ознайомитися з такими документами, як: 

- копія свідоцтва про державну реєстра-
цію;

- оригінал ліцензії; 
- інформація про повне найменування по-

середника (його адреса, номера телефонів, 
імена й по батькові керівників (власників); 

- номери телефонів місцевого органу дер-
жавної служби зайнятості України, представ-
ництва Державного комітету з питань регуля-
торної політики і підприємництва; 

- нормативно-правові акти, яких повинен 
дотримуватися посередник при наданні посе-
редницьких послуг в працевлаштуванні укра-
їнських громадян за кордоном; 

- витяги з Закону України „Про захист 
прав споживачів” в частині надання послуг;

- книга відгуків і пропозицій.

• Поцікавтесь, чи є у фірми позитивний 
досвід працевлаштування українських грома-
дян за кордоном.

• Фірма-посередник має надати проект 
трудового договору (контракту) з іноземним 
роботодавцем, завірений роботодавцем.

• Підписання трудового договору (контр-
акту) є обов’язковою умовою легального пра-
цевлаштування. Він повинен бути написаний 
зрозумілою для Вас мовою (українською або 
російською) у 2 примірниках.

• Уникайте використання в контракті фраз 
типу: „та інші види робіт”, „всі роботи на вимо-
гу роботодавця”. Договір складається у двох 
примірниках: один віддається клієнту, а дру-
гий залишається у посередника.

• Пам’ятайте, наявність копії закордонно-
го паспорта чи копії довідки про присвоєння 
ідентифікаційного номера значно полегшить 
процедуру відновлення документів у разі не-
обхідності.

• Зателефонуйте до посольства тієї 
країни, в яку плануєте їхати працювати, та 
уточніть, чи відкриваються на даний момент 
робочі візи для громадян України за даною 
спеціальністю; а також які документи треба 
надати для відкриття робочої візи і скільки 
вона коштуватиме.

Начальник відділу систематизації 
законодавства, правової роботи та 

правової освіти Управління реєстрації 
нормативно-правових актів правової 

роботи та правової освіти 
Головного територіального управління

юстиції у Чернігівській області
Світлана Трянова

Взаємодія територіальних органів юстиції та центрів 
надання адміністративних послуг при проведенні 

державної реєстрації громадських формувань

Спрощена система реєстрації бізнесу

Торгівля людьми
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Відповідно до абзацу 1 статті 1 Закону Укра-
їни «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб» внутрішньо переміщеною 
особою є громадянин України, іноземець або 
особа без громадянства, яка перебуває на тери-
торії України на законних підставах та має право 
на постійне проживання в Україні, яку змусили 
залишити або покинути своє місце проживання 
у результаті або з метою уникнення негативних 
наслідків збройного конфлікту, тимчасової оку-
пації, повсюдних проявів насильства, порушень 
прав людини та надзвичайних ситуацій природ-
ного чи техногенного характеру. 

Спадщина – це майно, яке переходить в поряд-
ку спадкування.

Згідно з підпунктом 1.1. пункту 1 глави 10 
розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій но-
таріусами України, затвердженого наказом Мі-
ністерства юстиції України 22.02.2012  № 296/5 
(із змінами) (далі – Порядок), спадщина відкрива-
ється внаслідок смерті особи або оголошення її 
померлою.

За загальним правилом при зверненні спад-
коємця у зв’язку з відкриттям спадщини нотаріус 
з’ясовує відомості стосовно факту смерті спадко-
давця, часу і місця відкриття спадщини, кола спад-
коємців, наявності заповіту, наявності спадкового 
майна, його складу та місцезнаходження, необ-
хідність вжиття заходів щодо охорони спадкового 
майна. 

Згідно із законодавством Україна, (зокрема, 
частина 3 статті 9 Закону України «Про забезпе-
чення прав і свобод громадян та правовий режим 
на тимчасово окупованій території України» від 
15.04.2014 № 1207-VII (із змінами)) не визнає доку-
менти, видані окупаційною владою в Криму та на 
територіях, де органи державної влади тимчасово 
не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі 
свої повноваження.

Факт смерті фізичної особи і час відкриття 
спадщини нотаріус перевіряє шляхом витребо-
вування від спадкоємця свідоцтва про смерть, 
виданого органом державної реєстрації актів ци-
вільного стану. У разі неможливості пред’явлення 
спадкоємцями свідоцтва про смерть спадкодавця 
нотаріус повинен витребувати від органу держав-
ної реєстрації актів цивільного стану копію акто-
вого запису про смерть спадкодавця або повний 
витяг з Державного реєстру актів цивільного стану 
громадян щодо актового запису про смерть.

Свідоцтво про смерть громадян України, які 
переселилися з тимчасово окупованої території 
України, можна отримати у відділі державної реє-
страції актів цивільного стану за місцем звернення 
заявника.

Для отримання свідоцтва про смерть особи, 
яка померла на тимчасово окупованій території 
України, визначеної Верховною Радою України (на 
даний час тимчасово окуповані території України 
визначено Законом України «Про забезпечен-
ня прав і свобод громадян та правовий режим 
на тимчасово окупованій території України» від 
15.04.2014 № 1207-VII (із змінами) - щодо терито-
рії Автономної Республіки Крим та міста Севас-
тополя та Постановою Верховної Ради України 
«Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл 
Донецької та Луганської областей тимчасово оку-
пованими територіями» від 17.03.2015 № 254-VIII), 
слід: звернутися до будь - якого відділу державної 
реєстрації актів цивільного стану, в межах тери-
торії, підконтрольної легітимній владі України та 
отримати письмову відмову, яка має бути викори-
стана при підготовці заяви до суду; подати до будь 
- якого суду (за межами вищезазначеної території 
незалежно від місця проживання заявника) заяву 
про встановлення факту смерті особи на тимча-
сово окупованій території України, а разом з нею 
документи про сплату судового збору.

Заява подається родичами померлого або їх 
представниками, в якій повинно бути зазначено: 
який факт заявник просить встановити та з якою 
метою; викладені докази, що підтверджують факт 
смерті (доказами у справі можуть бути пояс нення 
заявників, свідків, письмові та усні докази, звуко - і 
відеозаписи, висновки експертів).

Особливості провадження у справах про 
встановлення факту смерті особи на тимчасово 
окупованій території України визначені статтею 
2571 Цивільного процесуального кодексу України. 
Зокрема, такі справи розглядаються невідклад-
но з моменту надходження відповідної заяви до 
суду. Ухвалене судом рішення по даних справах 
підлягає негайному виконанню. Хоча рішення у 
справах про встановлення факту смерті особи на 
тимчасово окупованій території України може бути 
оскаржено в загальному порядку, встановленому 
зазначеним Кодексом, оскарження рішення не зу-
пиняє його виконання. Копія судового рішення ви-
дається особам, які брали участь у справі, негайно 
після проголошення такого рішення або невідклад-
но надсилається судом до органу державної реє-
страції актів цивільного стану за місцем ухвалення 
рішення для державної реєстрації смерті особи.

Для отримання свідоцтва про смерть заінтере-
сована особа подає до будь-якого відділу держав-

ної реєстрації актів цивільного стану копію рішен-
ня суду про встановлення відповідного факту та 
паспорт громадянина України.

Повторне свідоцтво про смерть видається 
другому з подружжя та близьким родичам по-
мерлого (його дітям, у тому числі й усиновленим, 
братам і сестрам померлого, онукам, діду і бабі 
померлого як з боку батька, так і з боку матері) 
або особі, яка є спадкоємцем, якщо родинні сто-
сунки або право на спадщину підтверджуються 
документально.

Згідно з підпунктом 1.7. пункту 1 глави 10 роз-
ділу ІІ Порядку часом відкриття спадщини є день 
смерті особи або день, з якого вона оголошується 
померлою. Рішення суду про оголошення фізич-
ної особи померлою або про встановлення факту 
смерті особи в певний час не може бути прийнято 
нотаріусом на підтвердження факту смерті.

За загальним правилом місцем відкриття 
спадщини є останнє місце проживання спадко-
давця – померлого. Якщо місце проживання спад-
кодавця невідоме, місцем відкриття спадщини є 
місцезнаходження нерухомого майна або основної 
його частини, а за відсутності нерухомого майна 
– місцезнаходження основної частини рухомого 
майна. В разі, коли спадкодавець мав декілька 
місць проживання, місцем відкриття спадщини 
вважається останнє місце реєстрації спадкодав-
ця. Враховуючи вказане, пунктом 1.13. глави 10 
розділу ІІ Порядку передбачено, що місце відкрит-
тя спадщини підтверджується: довідкою житлово 
- експлуатаційної організації, довідкою правління 
житлово - будівельного кооперативу про реєстра-
цію (постійне місце проживання) спадкодавця; за-
писом у будинковій книзі про реєстрацію (постійне 
місце проживання) спадкодавця, довідкою адрес-
ного бюро, довідкою райвійськкомату про те, що 
спадкодавець до призову на військову службу про-
живав за відповідною адресою. 

Документи, які підтверджують спадкування: 
якщо по заповіту - копія заповіту; а якщо спадку-
вання відбуватиметься по закону - копії докумен-
тів, які підтверджують родинні відносини з помер-
лим чи інші, які дають право на спадкування по за-
кону. Наприклад, копії свідоцтва про народження 
та про шлюб (якщо спадкує після смерті когось зі 
своїх батьків дитина, яка через одруження змінила 
своє прізвище).

Стосовно витребовування документів про 
місце проживання спадкодавця, слід відмітити 
лист Міністерства юстиції України «Щодо надання 
роз’яснення» від 03.03.2016 № 1535/13/32-16, де 
зазначено, що відповідно до статті 1 Закону Укра-
їни «Про тимчасові заходи на період проведення 
антитерористичної операції» територія проведен-
ня антитерористичної операції – територія України, 
на якій розташовані населені пункти, визначені у 
затвердженому Кабінетом Міністрів України пере-
ліку, де проводилася антитерористична операція, 
розпочата відповідно до Указу Президента України 
«Про рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні 
заходи щодо подолання терористичної загрози і 
збереження територіальної цілісності України» від 
14 квітня 2014 року № 405/2014. Враховуючи на-
ведене, надання довідки житлово - експлуатацій-
ної організації з місця проживання спадкодавців, 
які проживали та були зареєстровані на території 
проведення антитерористичної операції, не може 
вимагатися.  

Однак, виникає питання відносно осіб, які 
переїхали в контрольовані українською владою 
населені пункти, хоча адреса реєстрації місця про-
живання їх залишилася та ж, що була на непідкон-
трольній Україні території. Крім того, в багатьох на 
зазначеній території лишилося майно. Тому, від-
повідно до Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо забезпе-
чення реалізації права на спадкування» та статті 
111 Закону України «Про забезпечення прав і сво-
бод громадян та правовий режим на тимчасово 
окупованій території України» та статті 91 Закону 
України «Про тимчасові заходи на період прове-
дення антитерористичної операції», якщо остан-
нім місцем проживання спадкодавця є тимчасово 
окупована територія (АР Крим) або населений 
пункт, на території якого органи державної вла-
ди тимчасово не здійснюють або здійснюють не в 
повному обсязі свої повноваження, затверджений 
рішенням Кабінету Міністрів України (зона АТО), 
місцем відкриття спадщини є місце подання пер-
шої заяви, що свідчить про волевиявлення щодо 
спадкового майна, спадкоємців, виконавців запо-
віту, осіб, заінтересованих в охороні спадкового 
майна, або вимоги кредиторів. Якщо місце прожи-
вання спадкодавця невідоме, а нерухоме майно 
або основна його частина, у разі відсутності неру-
хомого майна – основна частина рухомого майна 
знаходиться на окупованій території або зоні АТО, 
місцем відкриття спадщини є місце подання пер-
шої заяви, що свідчить про волевиявлення щодо 
спадкового майна,  спадкоємців, виконавців запо-
віту, осіб, заінтересованих в охороні спадкового 
майна, або вимоги кредиторів.

Для успадкування майна потрібно до закінчен-
ня 6 місяців від дня смерті особи, яка проживала на 

окупованій території чи в зоні АТО на дату смер-
ті або її місце проживання невідомо, а нерухоме 
майно померлого чи основна його частина зна-
ходиться на одній із вказаних територій - подати 
будь-якому нотаріусу в будь-якому населеному 
пунктів країни (наприклад, за місцем свого перебу-
вання чи фактичного проживання) письмову заяву 
про прийняття спадщини. При подачі заяви слід 
пред’явити документ, що посвідчує особу. Особа у 
віці від 14 до 16 р оків може надати свідоцтво про 
народження. Тобто спадкоємці можуть звернутися 
за власним бажанням до будь-якого нотаріуса на 
території України із заявою про прийняття спадщи-
ни. Нотаріус на підставі такої заяви заведе спад-
кову справу, яку зареєструє в Спадковому реєстрі 
в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів 
України.

Для вчинення нотаріальних дій витребовують-
ся документи, необхідні для їх вчинення. 

Заяву про прийняття спадщини спадкоємці, які 
на момент смерті проживали з померлим і це під-
тверджується відповідними документами, можуть 
не подавати. Так, пунктом 3.21. глави 10 розділу 
ІІ Порядку передбачено, що спадкоємець, який по-
стійно проживав із спадкодавцем на час відкриття 
спадщини, вважається таким, що прийняв спадщи-
ну, якщо протягом строку, встановленого статтею 
1270 Цивільного кодексу України (шість місяців), 
він не заявив про відмову від неї. 

Фізична особа, яка пропала безвісти у зв’язку 
з воєнними діями, може бути оголошена су дом по-
мерлою після спливу двох років від дня закінчення 
воєнних дій. З урахуванням конкретних обставин 
справи суд може оголосити фізичну особу помер-
лою і до спливу цього строку, але не раніше спливу 
шести місяців (стаття 46 Цивільного кодексу Укра-
їни). 

Нотаріус за даними Спадкового реєстру пере-
віряє наявність заведеної спадкової справи, спад-
кового договору, заповіту. У разі наявності запові-
ту нотаріусу подається його оригінал чи дублікат.

Якщо спадкування здійснюється за законом, 
то копії документів, які підтверджують родинні 
відносини з померлим чи інші, які дають право на 
спадкування за законом, надаються нотаріусу. До-
казом родинних та інших відносин спадкоємців зі 
спадкодавцем є: свідоцтва органів реєстрації актів 
цивільного стану, повний витяг з реєстру актів ци-
вільного стану громадян щодо актового запису, ко-
пії актових записів, копії рішень суду, що набрали 
законної сили, про встановлення факту родинних 
та інших відносин. 

Нотаріус має з’ясувати коло осіб, які мають 
право на обов’язкову частку у спадщині, зокрема 
непрацездатність утриманця за віком може бути 
підтверджена паспортом, свідоцтвом про народ-
ження; непрацездатність за станом здоров’я – за 
пенсійним посвідченням або довідкою, виданою 
відповідним органом медико-соціальної експерти-
зи. 

Факт проживання спадкоємців однією сім’єю зі 
спадкодавцем підтверджується рішенням суду, яке 
набрало законної сили.

Свідоцтво про право на спадщину видається 
за наявності у спадковій справі всіх необхідних 
документів, в тому числі документів, що підтвер-
джують право власності померлого на спадкове 
майно (наприклад, свідоцтва про право власності, 
державні акти про право власності на землю, дого-
вори дарування чи купівлі-продажу, свідоцтва про 
право на спадщину тощо).

Свідоцтво про право на спадщину видається 
на підставі відповідної заяви спадкоємців, які при-
йняли спадщину, після закінчення шести місяців з 
дня відкриття спадщини, а у випадках, передбаче-
них:

- частиною другою статті 1270 Цивільного ко-
дексу України -  якщо виникнення у особи права на 
спадкування залежить від неприйняття спадщини 
або відмови від її прийняття іншими спадкоємцями, 
строк для прийняття нею спадщини встановлю-
ється у три місяці з моменту неприйняття іншими 
спадкоємцями спадщини або відмови від її при-
йняття. Якщо строк, що залишився, менший як три 
місяці, він продовжується до трьох місяців.

- статтею 1276 Цивільного кодексу України, - 
якщо спадкоємець за заповітом або за законом 
помер після відкриття спадщини і не встиг її при-
йняти, право на прийняття належної йому частки 
спадщини, крім права на прийняття обов’язкової 
частки у спадщині, переходить до його спадко-
ємців (спадкова трансмісія). Право на прийняття 
спадщини у цьому випадку здійснюється на за-
гальних підставах протягом строку, що залишився. 
Якщо строк, що залишився, менший як три місяці, 
він подовжується до трьох місяців.

- не раніше зазначених у цих статтях строків. 
Відповідно до статті 66 Закону України «Про 

нотаріат» свідоцтво про право на спадщину ви-
дається за місцем відкриття спадщини, тобто за 
місцем подання першої заяви, яке є також місцем 
знаходження спадкової справи. 

Відділ з питань нотаріату 
Головного територіального управління юстиції 

у Чернігівській області

Дещо з історії 
поколінь прав людини

10 грудня в усьому світі відзначається 
День прав людини. Історія відзначення цього 
дня полягає за часів закінчення Другої світової 
війни, коли створювалась Організація Об’єд-
наних Націй. Загальна декларація прав люди-
ни була прийнята Генеральною Асамблеєю 
ООН 10 грудня 1948 року. Цей документ є до-
повненням до Статуту ООН, що гарантує права 
кожній людині всюди та завжди.

Перелік прав і свобод людини дуже великий. 
З кожним часом він збільшується та розрізняєть-
ся за змістом, залежно від потреб людини, тому 
виникла необхідність їх класифікувати. Так, з’яви-
лись три покоління прав людини. На сьогоднішній 
день існує думка про виокремлення четвертого 
покоління.

До першого покоління належать громадян-
ські та політичні права, що зароджувались в 
епоху просвітництва, лібералізму та буржуазних 
революцій ХVII – XVIII сторіччя. Саме тоді права 
і свободи людини стали розглядати як окремий 
правовий інститут, визначати межі втручання дер-
жавної влади в особисте життя людини та права 
на свободу думки, недоторканості тощо. Перші 
акти, що закріплюють права людини – це Петиція 
про права (1628), Білль про права (1669), Декла-
рація незалежності США (1776), Декларація прав 
Вірджинії (1776), Конституція США (1787), фран-
цузька Декларація прав людини і громадянина 
(1789) та інші.

Перше покоління прав людини називають 
основними або особистими правами, так як вони 
закріплюють невідчужувані особисті і політичні 
права. Це право громадянина на свободу думки, 
совісті, участі у здійсненні державних справ, на 
рівність перед законом, право на життя, свободу і 
безпеку особи тощо.

 Друге покоління прав людини – соціальні, 
економічні, культурні права, що сформувались 
у процесі боротьби людей за поліпшення свого 
соціально-економічного становища, насамперед 
після соціалістичних революцій та Другої світової 
війни. Це право на працю, право на захист від 
безробіття, право на відпочинок, право на освіту, 
право на достатній життєвий рівень та інше. Своє 
відображення права другого покоління знайш-
ли у Загальній декларації прав людини, а більш 
детально викладені у Міжнародному пакті про 
економічні, соціальні та культурні права (1966), 
а також у низці конституцій зарубіжних країн ХХ 
сторіччя: Мексиканські Сполучені штати (1917), 
Веймарська конституція Німеччини (1919), Італій-
ська Республіка (1947) й у доповненнях та змінах 
до старих конституцій. 

Третє покоління бере свій початок після Другої 
світової війни. Це є права колективні, що можуть 
бути реалізовані тільки колективом або спільно-
тою. До третього покоління відносять право на 
мир, безпеку, самовизначення, право на розви-
ток, на сприятливе навколишнє середовище та 
інші. Права третього покоління закріплені після 
Другої світової війни у Статуті ООН, Загальній 
декларації прав людини, Декларації про надання 
незалежності колоніальним країнам і народам та 
інших міжнародних правових документах.

У зв’язку з розвитком людства виникає потре-
ба виокремити четверте покоління прав людини, 
що пов’язане з науковими досягненнями у галузі 
медицини, генетики, мікробіології тощо. Науковці 
відносять до четвертого покоління біологічні пра-
ва (соматичні). Але думки вчених відрізняються. 
Сьогодні більшість цих проблем виходять за межі 
норм релігії і моралі, що має впливати на майбут-
нє покоління людей. Тому неможливо біологічні 
права віднести до поколінь прав людини, хоча по 
своїй суті вони є унікальними. Необхідно по кож-
ному із запропонованих біологічних прав людини 
проводити аналіз, дослідження. До переліку прав 
людини четвертого покоління можна віднести: 
право жінки на штучне запліднення і виношуван-
ня дитини для іншої сім’ї; право людини на штучну 
смерть (евтаназію); вирощування органів людини 
з її стовбурових клітин тощо.

Кожне покоління взаємопов’язане між со-
бою за принципом: реалізація колективних прав 
не повинна обмежувати права і свободи особи. 
Отже, прогрес не стоїть на місці, розвиток не 
зупиняється, а навпаки вдосконалюється, також 
це стосується інституту прав людини. Можливо у 
майбутньому будуть виникати й п’яте, шосте, сьо-
ме покоління прав людини, а з ними і певні проти-
річчя, які будуть вирішуватись на суспільному та 
законодавчому рівні.

Головний спеціаліст відділу 
систематизації законодавства, правової 

роботи та правової освіти Управління 
реєстрації нормативно-правових актів, 

правової роботи та правової освіти 
Головного територіального управління 

юстиції у Чернігівській області 
Світлана Джола

Особливості оформлення спадщини 
внутрішньо переміщеними особами
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Головне територіальне управління юстиції у Чернігівській об-
ласті доводить до відома громадян інформацію про періодичні 
видання Міністерства юстиції України. Офіційне видання кодексів 
України та збірників актів законодавства здійснюється Мін’юс-
том відповідно до підпункту 18 пункту 4 Положення про Міністер-
ство юстиції України, затвердженого Указом Президента України 
від 06 квітня 2011 року № 395. 

У виданні  “Кодекси України” до виходу в світ заплановано такі 
кодекси: Кримінальний, Адміністративного судочинства, Повітряний, 
Господарський процесуальний, (Водний, Лісовий, Про надра), По-
датковий (І-ІV), Податковий (V-XX), Цивільний процесуальний, КЗпП, 
Житловий, Про адміністративні правопорушення, Новий. У випадку 
не прийняття нового кодексу, замість заявленого буде опубліковано 
кодекс, який матиме найбільшу кількість змін і доповнень.

Видання виходить у світ у двох формах: в теках з роз’ємними 
замками і в книжковій. Видання в теках (передплатний індекс 74252, 
вартість на 1 місяць – 386,48 грн., на рік – 4,637,76 грн.) забезпечує 
підтримку текстів усіх кодексів у контрольному стані. До щомісяч-
ного комплекту поставки включаються: текст чергового кодексу в 
контрольному стані; редакційний комплект «Зміни», до якого   пері-
одично додається компакт-диск з комп’ютерною довідково-пошуко-

вою системою «Зібрання законодавства України». Комплект «Зміни 
містить аркуші для заміни в теки з раніше випущеними кодексами. Ін-
формаційна база комп’ютерної системи охоплює все законодавство 
України, починаючи з 1991 року.

Книжкова форма видання (передплатний індекс 21993, вартість 
на 1 місяць – 192,05 грн., на рік – 2304,60 грн.) забезпечує користува-
чів лише текстом чергового кодексу, який подається в контрольному 
стані.

У виданні «Систематичне зібрання чинного законодавства Украї-
ни» (передплатний індекс 01379, вартість на 1 місяць – 326,52 грн., на 
рік – 3918,24 грн.) у наступному році буде здійснено укладання розділу 
19 «Будівництво. Містобудування та архітектура» і розділу 20 «Інфор-
мація. Засоби масової інформації».

Видання складається з друкованої і електронної частин. У першій 
із них публікується систематичний покажчик нормативно-правових 
актів розділу поточного укладання у накопичувальному вигляді. Друга 
частина містить дві комп’ютерні правові системи на компакт-диску. 
Одна із них –  «Систематичне зібрання чинного законодавства Украї-
ни» - включає тексти актів, що систематизовані за усіма раніше укла-
деними розділами, в тому числі поточним. Інша система – «Зібрання 
законодавства України» - включає все законодавство України, почи-
наючи з 1991 року.

Видання «Офіційний вісник України. Зі змінами» (передплатний 
індекс 01546, вартість на 1 місяць – 356,52 грн., на рік – 4278,24 грн.) 
має дві частини: друковану і електронну.

Друкована частина є зручним інструментом для ознайомлення 
з переліком нормативно-правових актів, які оприлюднені в збірнику  
«Офіційний вісник України» за попередній місяць. У друкованій частині 
подається інформація щодо динаміки нормотворчого процесу за ми-
нулий місяць. Сюди включаються: реєстр нових актів; перелік актів, до 
яких внесено зміни; перелік актів, що втратили чинність, перелік відхи-
лених чи скасованих актів; покажчик актів за галузями законодавства.

Електронна частина (компакт-диск) містить комп’ютерну правову 
систему «Зібрання законодавства України». Система призначена для 
збору, накопичення, систематизації і зберігання всього масиву зако-
нодавства України. Електронні тексти актів щомісячно оновлюються з 
урахуванням прийнятих змін і доповнень. Вони носять інформаційний 
характер.

Передплату видань Міністерства юстиції України можна здійсню-
вати у всіх поштових відділеннях, а також передплатних агенціях. 

Відділ систематизації законодавства, правової роботи та 
правової освіти Управління реєстрації нормативно-правових 

актів, правової роботи та правової освіти Головного 
територіального управління юстиції у Чернігівській області

Шановний пане Міністре! Ми з сім’єю збираємося 
переїхати жити до іншого регіону, де моєму чоловіку 
запропонували постійну роботу. Наскільки проблем-
ним буде змінити місце реєстрації, бо ми чули, що че-
рез зміни правил нині це складний процес?

Ірина Соломко, м. Чернігів

Не такий страшний 
вовк, як його малюють. 
Це українське прислів’я 
добре підходить до Вашої 
ситуації. Так, дійсно, на 
початку березня Кабінет 
Міністрів затвердив нові 
Правила реєстрації місця 
проживання. Однак жод-
них складнощів для гро-
мадян даний документ не 
несе.

Для того, щоб у до-
бровільному порядку, тоб-
то за власним бажанням, 

знятися з реєстрації, Вам слід звернутися до виконавчого 
органу місцевої ради або ж до місцевого ЦНАПу. Сюди ж 
треба подати наступні документи:

Заяву про зняття з реєстрації місця проживання вста-
новленої форми.

Документ, до якого вносяться відомості про зняття 
з реєстрації. Це паспорт або свідоцтво про народження, 
якщо Вашій дитині не виповнилося 16 років.

Квитанцію про сплату адміністративного збору. Нині 
це 12 грн 33 коп.

Військовий квиток або посвідчення про прописку. Цей 
пункт стосується лише громадян, які підлягають взяттю на 
військовий облік або перебувають на такому обліку.

Якщо Ваші інтереси представляє інша особа, то такий 
представник повинен надати документ, який посвідчує 
його особу і довіреність.

Варто також зазначити, якщо батьки дитини, яка не 
досягла 14 років, зареєстровані за різними адресами, 
зняття з реєстрації місця проживання дитини разом з од-
ним із батьків здійснюється лише за письмовою згодою 
іншого з батьків, яку він надає у присутності особи, яка 
приймає заяву. Простіше кажучи, для зняття дитини з ре-
єстрації Вам доведеться прийти всією сім’єю. 

Питання про зняття з реєстрації має бути розглянутим 
в день звернення. При цьому, існує лише 3 підстави для 
відмови в наданні послуги: 

1) Не подано необхідних документів.
2) У поданих докумен тах містяться недостовірні відо-

мості або подані документи є недійсними.
3) Особа, яка звернулася за послугою, не досягла 14 

років.
Якщо Ви маєте намір зняти з реєстрації іншу особу, 

яка відмовляється пройти зазначену процедуру в добро-
вільному порядку, зробити це можна лише звернувшись 
до суду. Така процедура, як правило, застосовується у ви-
падках систематичного порушення правил спільного про-
живання або за відсутності наймача жилого приміщення 
без поважних причин понад 6 місяців.

Питання зняття з реєстрації розглядатиметься в судо-
вому порядку в контексті позову про позбавлення особи 
права користування житловим приміщенням або ж висе-
лення з житлового приміщення без надання іншого при-
міщення.

Більш детальні роз’яснення та адвокатську допо-
могу під час супроводження справи можна отримати в 
одному з наших центрів чи бюро правової допомоги. Діз-
натися, де розташований найближчий пункт допомоги 
можна на сайті Мін’юсту або за телефоном гарячої лінії 
0(800) 213-103.

Підписано Меморандум про взаємодію між Північним територіальним 
юридичним управлінням Міністерства оборони України та Головним 

територіальним управлінням юстиції у Чернігівській області

На засіданні круглого столу «Матеріальні та процесуальні аспекти 
здійснення права на утримання за сімейним законодавством України»

На запитання 
громадян відповідає 

Міністр юстиції 

Міністр юстиції 
Павло Петренко

Передплата видань Міністерства юстиції України на 2017 рік

З нагоди проведення Всеукраїнського тижня права начальник 
Головного територіального управління юстиції у Чернігівській об-
ласті Олег Трейтяк і начальник Управління державної виконавчої 
служби Сергій П’ятниця прийняли участь у засіданні «круглого» 
столу на тему: «Матеріальні та процесуальні аспекти здійснення 
права на утримання за сімейним законодавством України», органі-
зованого Академією державної пенітенціарної служби. 

Проректор Академії ДПтС, кандидат педагогічних наук, доцент, пол-
ковник внутрішньої служби Станіслав Чебоненко привітав присутніх, 
подякував запрошеним гостям за активну участь в проведенні спільних 
правоосвітніх заходів та співпрацю в сфері надання безоплатної первин-
ної правової допомоги.

Своє спілкування з курсантами начальник управління юстиції Олег 
Трейтяк розпочав з ознайомлення майбутніх пенітенціаріїв з основними 
реформами Міністерства юстиції України, зокрема у сферах надання 
безоплатної правової допомоги, державної реєстрації актів цивільного 
стану, державної реєстрації нерухомості та бізнесу, примусового вико-
нання рішень.

Керівник управління юстиції розповів, що на сьогодні створено нову 
систему надання безоплатної правової допомоги. Районні управління 
юстиції ліквідовані, замість них створені бюро правової допомоги. Від-
повідні реформи відбулись і в системі реєстрації актів цивільного стану. 
Відтепер, для прикладу, для реєстрації місця проживання новонародже-
ної дитини, за бажанням батьків, документи для реєстрації місця прожи-
вання новонародженої дитини можуть бути подані також через відділи 
державної реєстрації актів цивільного стану або працівників, що прово-
дять реєстрацію народження дітей при пологових або інших місцевих 
медичних закладах, де приймаються пологи. Була створена альтерна-
тива судовому захисту у сфері нерухомості та бізнесу - при територіаль-
них управліннях юстиції створено комісії з питань розгляду скарг у сфері 
державної реєстрації на дії, бездіяльність, рішення державних реєстра-
торів та суб’єктів державної реєстрації.

«Ми не замінюємо судову систему, але люди, які безпосередньо 
звертаються до нас, отримують кваліфіковану допомогу у вирішенні 

проблемних питань. Комісія розглядає звернення в межах строків, пе-
редбачених законодавством, та виносить обґрунтоване рішення щодо 
скасування чи проведення реєстраційної дії, або притягнення держав-
ного реєстратора до відповідальності. При цьому заявникам не потрібно 
сплачувати судового збору», - зазначив Олег Трейтяк.

Детально зупинився керівник управління юстиції на запровадженні 
інституту приватних виконавців. «З 5 жовтня 2016 року набрали чинно-
сті зміни до Закону України «Про виконавче провадження». Було зміне-
но підходи та систему примусового виконання рішень судів, інших орга-
нів, посадових осіб та набув чинності новий законодавчий акт, а саме 
Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють в Україні примусове 
виконання рішень». Як наслідок ми отримали нову, змішану, систему, де 
поряд з державними виконавцями будуть працювати приватні виконав-
ців – суб’єкти незалежної професійної діяльності», - поінформував він.

Заступник начальника головного територіального управління юсти-
ції з питань державної виконавчої служби Сергій П’ятниця у своїй до-
повіді акцентував увагу курсантів на основних новелах Закону України 
«Про виконавче провадження», зокрема, запровадженні автоматизова-
ної процедури виконання рішень та фіксування виконавчих дій, форму-
ванні відкритого Єдиного реєстру боржників, обов’язковій сплаті аван-
сового внеску, збільшенні строків пред’явлення виконавчих документів 
на виконання тощо.

Меморандум підписали начальник Голов-
ного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області Олег Трейтяк і началь-
ник Північного територіального юридичного 
управління полковник юстиції Андрій Комар.

Мета підписання - взаємодія Сторін Ме-
морандуму з надання безоплатної первинної 
правової допомоги військовослужбовцям /
працівникам Збройних Сил України, членам 
їхніх сімей та особам, звільненим з військо-

вої служби, у тому числі особам, які 
є учасниками антитерористичної опе-
рації на території Донецької та Луган-
ської областей; проведення комплек-
су правопросвітницьких заходів, спря-
мованих на захист їх конституційних 
прав, свобод та інтересів.

Взаємодія відбуватиметься за та-
кими напрямами:

- надання безоплатної первинної 
правової допомоги військовослужбов-
цям;

- забезпечення проведення спіль-
них правоосвітніх заходів з правових питань;

- надання безоплатних консультацій вій-
ськовослужбовцям з питань, що належать до 
компетенції Сторін;

- надання роз’яснень положень військо-
вого, трудового, земельного, кримінального, 
цивільного, адміністративного законодавства;

- впровадження нових форм співпраці для 
підготовки спільних пропозицій щодо вдо-

сконалення законодавства з питань забез-
печення державних соціальних гарантій для 
військовослужбовців;

- здійснення заходів, пов’язаних із поси-
ленням військово-патріотичного виховання 
і підвищення престижу військової служби у 
суспільстві;

- розробка методичних матеріалів на ак-
туальні правові теми;

- тощо.
Після завершення урочистої частини 

начальник управління юстиції Олег Трейтяк 
подякував керівництву Північного територі-
ального юридичного управління за ініціюван-
ня питання щодо укладення Меморандуму. 
«Хочу зазначити, що Головне територіальне 
управління юстиції прикладе максимум зу-
силь для реалізації визначених Меморанду-
мом спільних завдань, направлених, насам-
перед, на надання якісної правової допомоги 
військовослужбовцям, воїнам АТО та членам 
їхніх сімей», - сказав керівник управління юс-
тиції.

8 грудня 2016 року в Головному територіальному управлінні юстиції у Чер-
нігівській області відбулось урочисте підписання Меморандуму про взаємодію 
між Північним територіальним юридичним управлінням Міністерства оборони 
України та Головним територіальним управлінням юстиції у Чернігівській об-
ласті.


