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На запитання громадян відповідає Міністр юстиціїНотаріальні дії, що вчиняються посадовими особами органів 
місцевого самоврядування

Порядок розірвання шлюбу з іноземцем

Дійсно, Мініс-
терство юстиції 
виступило з іні-
ціативою щодо 
роботи у відда-
лених селах та 
містечках, де 
немає нотаріусів, 
Уповноважених 
осіб. Фактично, 
це наші співро-
бітники, які б 
надавали українцям окремі найбільш 
затребувані нотаріальні послуги, такі 
як оформлення спадщини і дарування.

Розповім детальніше про цю ініці-
ативу та розроблений Законопроект 
«Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо створення 
передумов для захисту економічних та 
спадкових прав громадян в сільській 
місцевості» (№9140).

Чому ця ініціатива важлива?
Всі ми добре знаємо, як нині виглядає 

українське село. 
Так, звичайно, є невеликі населені 

пункти, де живе чимало молоді, влітку чи 
не кожні вихідні весілля, на велосипедах 
по вулицях гасають діти, а у школі важко 
знайти вільне місце.

Та чи багато таких? На жаль, ні. У пере-
важній більшості сіл основа населення – 
люди старшого віку. 

З 11,7 мільйонів пенсіонерів близько 5 
млн проживають саме у селах.

Це люди, які все життя тяжко працюва-
ли на землі. Це люди, які пережили війну 
й віддали всі свої сили на відновлення на-
шої країни.

Нині ж вони не можуть отримати най-
простіших державних послуг: переофор-
мити землю чи будинок на онуків, склас-
ти заповіт, отримати необхідну довідку чи 
копію документів.

Чому, спитаєте ви? Тому, що в більшо-
сті сіл надати їм цю послугу немає кому. А 
здоров’я, щоб поїхати навіть до найближ-
чого райцентру, в цих людей вже немає.

Який масштаб проблеми?
З 1160 посад державних нотаріусів, до 

яких здебільшого і звертаються сільські 
жителі, адже не мають коштів на недеше-
ві послуги приватного нотаріуса, вільними 
є понад 300.

У 122 районах відсутні державні нотарі-
уси, а в 55 районах немає жодного нотарі-
уса взагалі. Фактично, доступу до нотарі-
альних послуг, які гарантовані державою, 
не мають жителі чверті України.

Ось кілька прикладів з життя.
У місті Маневичі на Волині держав-

ний нотаріус відсутній. Більшість жителів 
району мають статус постраждалих від 
чорнобильської катастрофи і відповідні 
пільги. Вони мають 200-300 кілометрів 
їхати, щоб знайти державного нотаріуса 
і оформити законні права.

Мешканці села Бережівка у Чернігів-
ській області їздили до Ічні, де працював 
нотаріус. Однак він пішов з посади на по-
чатку року. Найближчий державний но-
таріус у місті Борзна – за 100 кілометрів 
від села. Але прямого автобуса до цього 
міста немає. Тому жителям доводиться їз-
дити близько 200 кілометрів до Чернігова.

У районному центрі Семенівка на Пол-
тавщині відсутній будь-який нотаріус. 
Люди займають чергу, щоб мати можли-
вість потрапити до нотаріуса з питанням 
оформлення спадщини і черга вже роз-
тягнулася на 8 місяців.

Що треба змінювати?
Хоча Міністерство юстиції й відпові-

дальне за роботу нотаріату, нотаріуси є 
незалежними самозайнятими особами. 

Ми не можемо примусити того чи іншо-
го нотаріуса йти працювати в державну 
нотаріальну контору. Тим більше ми не 
можемо примусити приватних нотаріусів 
їхати в села й надавати свої послуги там.

Однак і залишати ситуацію в ниніш-
ньому стані ми не маємо права. Адже не 

нормально, коли в країні, яка бачить себе 
частиною Європейського Союзу, грома-
дяни не можуть отримати найпростіші 
сервіси, гарантовані державою.

Що ми пропонуємо?
Передбачити законом створення нової 

категорії працівників юстиції для здійс-
нення обмежених нотаріальних дій, які 
працюватимуть у віддалених селах та за-
безпечать потребу громадян у послугах.

Фактично – це діючі працівники голов-
них управлінь юстиції, консультанти дер-
жавних нотаріальних контор, які пройдуть 
відповідне навчання, і лише після того 
отримають повноваження для надання 
таких послуг:

Оформлення права спадщини.
Оформлення договорів довічного утри-

мання, заповітів
Видача свідоцтв про народження і 

смерть.
Засвідчення вірності копій документів.
Посвідчення довіреностей, видача ду-

блікатів нотаріальних документів.
Що це дасть?
У тих селах та селищах, де немає жод-

ного нотаріуса, наші спеціалісти можуть 
стати справжнім рятівним кругом для 
місцевого населення. Вони надаватимуть 
лише найпопулярніші соціальні послуги, 
якими користуються громадяни. 

Це дасть можливість не їздити укра-
їнцям по кількасот кілометрів, не чекати 
місяцями в чергах.

Якість їхньої роботи, як і якість роботи 
нотаріусів та реєстраторів, контролювати-
ме Мін’юст. До них будуть такі самі вимо-
ги, як і до інших співробітників відповідної 
сфери. 

Чому зараз маніпулюють інформа-
цією?

Однак, є й ті, хто не бажає піти на зу-
стріч українському селянину. Є ті, хто 
хоче мати зиск навіть з соціальних про-
ектів. Є ті, хто боїться конкуренції. Саме 
тому й розповсюджуються всі ті міфи, які 
з’явилися навколо законопроекту №9140. 
Які я хочу прокоментувати окремо.

Законопроект не може відкривати 
можливості для рейдерських захоплень, 
оскільки рейдерство не відбувається при 
оформленні спадщини селян в сільській 
місцевості. А оформлення договорів ку-
півлі-продажу та корпоративних прав НЕ 
ВКЛЮЧЕНО до їхнього функціоналу.

Він не руйнує основи децентралізації 
в Україні, адже надає селянам можли-
вість оформити дарування у власному 
селі. І щойно там за ініціативи місцевої 
влади запрацюють сільські нотаріуси, чи 
приїдуть працювати приватні, діяльність 
наших уповноважених осіб одразу при-
пиниться.

Немає чого боятися й щодо корупцій-
них ризиків та зловживань. Рівень коруп-
ційних ризиків з боку державних служ-
бовців точно не буде більшим, ніж ризики 
зловживань з боку державних реєстрато-
рів, державних або приватних нотаріусів. 
Повідомлення про правопорушення у 
сфері державної реєстрації та нотаріату 
до Мін`юсту надходять постійно, на що 
відомство реагує в рамках Закону.

Уповноважені особи працюватимуть у 
ВИЗНАЧЕНІЙ МІСЦЕВОСТІ, категорія – 
НЕ ВИЩЕ села або району.

Мін’юст здійснює державне регулюван-
ня нотаріальної діяльності, контроль за 
організацією нотаріату та нотаріальної ді-
яльності Уповноважених осіб. Нотаріальні 
дії будуть вчиняти особи:

Із вищою юридичною освітою.
Необхідним досвідом роботи від 3 ро-

ків.
З відповідно обладнаним робочим міс-

цем.
Впевнений, що наша спільна з народ-

ними депутатами ініціатива допоможе 
тисячам людей, які проживають у відда-
лених селах та населених пунктах краї-
ни, отримувати якісні державні послуги у 
сфері реєстрації прав спадщини та дару-
вання.

Конституція України встановлює, що людина, її життя і здоров’я, 
честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні 
найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямо-
ваність діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за 
свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини 
є головним обов’язком держави.

Разом з тим, в сучасній правовій державі не достатньо самого 
лише закріплення прав та свобод людини і громадянина, вкрай не-
обхідним є дієвий механізм реалізації проголошених прав та сво-
бод на практиці. Крім того, ряд прав та свобод не можуть бути пов-
ноцінно реалізовані громадянами самостійно, проте це не означає, 
що такі права так і залишаються лише на папері. В даному випадку 
громадянину має бути забезпечена можливість звернутись за ква-
ліфікованою юридичною допомогою з метою реалізації та забез-
печення своїх прав. Одним із таких дієвих інститутів, покликаних 
забезпечувати реалізацію законних прав та інтересів громадян, є 
система нотаріату. 

Статтею 1 Закону України «Про нотаріат» (далі – Закон) перед-
бачено, що нотаріат в Україні - це система органів і посадових осіб, 
на які покладено обов’язок посвідчувати права, а також факти, що 
мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, перед-
бачені цим Законом, з метою надання їм юридичної вірогідності.

Вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на нотаріусів, 
які працюють в державних нотаріальних конторах, державних но-
таріальних архівах (державні нотаріуси) або займаються приват-
ною нотаріальною діяльністю (приватні нотаріуси).

Проте не у всіх населених пунктах працюють державні нотарі-
альні контори або займаються приватною нотаріальною діяльністю 
приватні нотаріуси, тому задля максимально наближення нотарі-
альних послуг до жителів сіл та селищ і забезпечення належного 
рівня реалізації їх прав та законних інтересів, ряд повноважень із 
вчинення нотаріальних дій у сільських населених пунктах було де-
леговано посадовим особам органів місцевого самоврядування. 

Статтею 37 цього Закону передбачено, що у сільських населе-
них пунктах уповноважені на це посадові особи органу місцевого 
самоврядування вчиняють такі нотаріальні дії: 

1) вживають заходів щодо охорони спадкового майна; 
2) посвідчують заповіти (крім секретних); 
3) видають дублікати посвідчених ними документів; 
4) засвідчують вірність копій (фотокопій) документів і виписок з них; 
5) засвідчують справжність підпису на документах; 
6) видають свідоцтва про право на спадщину;
7) видають свідоцтва про право власності на частку в спільному 

майні подружжя в разі смерті одного з подружжя.
При цьому виконання посадовими особами органів місцево-

го самоврядування повноважень із видачі свідоцтв про право на 
спадщину та свідоцтв про право власності на частку в спільному 
майні подружжя в разі смерті одного з подружжя стало можливим 
починаючи з 1 січня 2016 року у зв’язку з набуттям чинності Закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо деяких питань спадкування». Крім того, для посадових 
осіб, які мають намір здійснювати таку нотаріальну діяльність в 
сільських та селищних населених пунктах, встановлено ряд вимог, 
дотримання яких слугуватиме гарантією забезпечення законності 
оформлюваних спадкових прав, а саме: 

наявність вищої юридичної освіти;
досвід роботи у галузі права не менше трьох років;
проходження річного стажування у державній нотаріальній кон-

торі або приватного нотаріуса;
навчання щодо роботи з єдиними та державними реєстрами, що 

функціонують в системі Міністерства юстиції України та складан-
ня іспити із спадкового права у порядку, встановленому Міністер-
ством юстиції України.

Разом з тим, розкриваючи тему забезпечення нотаріальними 
послугами жителів сіл та селищ необхідно зазначити, що у населе-
них пунктах, де немає нотаріусів, посадові особи органів місцевого 
самоврядування також наділені повноваженнями із посвідчення 
довіреностей, крім довіреностей на право розпорядження нерухо-
мим майном, довіреності на управління і розпорядження корпора-
тивними правами та довіреностей на користування та розпоряд-
ження транспортними засобами. Такі довіреності прирівнюються 
до нотаріально посвідчених.

Начальник Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області 

Олег Трейтяк

На Чернігівщині все більше молодят обирають послугу «Шлюб за добу»

У нас в містечку на Кіровоградщині вже понад 5 років немає нотаріуса. Най-
ближчий – за 50 кілометрів. Чув, що Мін’юст придумав як вирішити цю проблему. 
Чи це справді так?

Роман Марчук

Питання розірвання шлюбу з іноземцем 
може бути вирішено як в органі державної ре-
єстрації актів цивільного стану (ДРАЦС), так і 
в судовому порядку. Оформлення розлучення 
в органі ДРАЦС є більш простим і зручним для 
обох сторін. Для цього необхідна обопільна 
згода подружжя та відсутність спільних не-
повнолітніх дітей. В інших випадках розірвати 
шлюб можна лише в судовому порядку.

А що робити, коли один з подружжя є іно-
земцем? Куди звертатися для вирішення пи-
тання, якщо один з подружжя не проживає на 
території України? 

За загальним правилом позови про розі-
рвання шлюбу подаються до суду за місцем 
проживання відповідача. Однак, позови про 
розірвання шлюбу можуть пред’являтися за 
зареєстрованим місцем проживання чи пе-
ребуванням позивача у разі, якщо на його 
утриманні є малолітні чи неповнолітні діти або 
якщо він не може за станом здоров’я чи з ін-
ших поважних причин виїхати за місцем про-
живання відповідача.

Отже, якщо відповідач по справі проживає 
за кордоном, звернутися до суду з позовом 
про розлучення можна за своїм місцем про-
живання. В такому випадку необхідно вказа-
ти точне місцем проживання відповідача по 
справі. Під час судового розгляду необхідним 
є направлення судового доручення про вру-
чення документів (позову з додатками, ухвали 
про відкриття провадження тощо) за місцем 
проживання відповідача з метою повідомлен-
ня його про процес, дату судового засідання. 
Як правило виконання судового доручення за 
кордоном займає від 3 до 6-8 місяців (залежно 
від країни проживання відповідача), але цей 
час не буде витрачений даремно, оскільки на-
лежне повідомлення відповідача по справі про 
судовий процес є обов’язковою умовою для 
виконання рішення суду в подальшому.

Питання вручення судових документів за 
кордоном врегульовано кількома міжнарод-
ними договорами. На території країн СНД діє 
Конвенція про правову допомогу та правові 
відносини у цивільних, сімейних та кримі-
нальних справах від 22.01.1993 (Мінська кон-
венція), яка є чинною для 12 країн (Україна, 
Білорусь, Узбекистан, Казахстан, Російська 
Федерація, Таджикистан, Вірменія, Киргизька 
Республіка, Молдова, Азербайджан, Грузія, 
Туркменістан). Для країн далекого зарубіж-
жя чинною є Конвенція про вручення за кор-
доном судових та позасудових документів у 
цивільних або комерційних справах 1965 року 
(Гаазька конвенція), учасниками якої є близь-
ко 50 країн (Аргентина, Білорусь, Бельгія, 
Болгарія, Канада, Китай, Китай, Кіпр, Чеська 
Республіка, Данія, Єгипет, Естонія, Фінляндія, 
Франція, Німеччина, Греція, Ірландія, Ізра-
їль, Італія, Японія, Республіка Корея, Латвія, 
Люксембург, Мексика, Нідерланди, Норвегія, 
Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, 
Іспанія, Швеція, Швейцарія, Туреччина, Спо-
лучене Королівство Великої Британії та Пів-
нічної Ірландії, Сполучені Штати Америки та 
ін.). З рядом країн Україна підписала двосто-
ронні договори про правову допомогу та пра-
вові відносини у цивільних справах, згідно з 
якими пересилаються судові документи та 
визнаються відповідні судові рішення. Напри-
клад, двосторонні договори діють з країнами: 
Польща, Болгарія, Кіпр, Естонія, Латвія, Лит-
ва, Куба, Румунія, Угорщина, Чехія, Молдова, 
Сирія, Сенегал, Індія, Об’єднані Арабські Емі-
рати, Іран, Туреччина, Монголія, Грузія, Китай, 
Йємен, Туніс тощо.

Пакет документів для направлення відпо-
відачу готує суд, однак позивач має забезпе-
чити переклад таких документів на офіційну 
мову країни проживання відповідача. При 
здійсненні перекладу достатньо засвідчення 

перекладача (центру перекладів), нотаріальне 
засвідчення перекладу документів не вимага-
ється.

Документи можуть направлятися судом на-
пряму (до країн учасників Гаазької конвенції), 
так і через центральні органи – Міністерство 
юстиції України. 

Після судового розгляду справи в суді Укра-
їни та постановлення рішення про розірвання 
шлюбу відповідне рішення направляється для 
виконання до органу, в якому відбулась реє-
страція шлюбу. 

Якщо шлюб був зареєстрований в Укра-
їні – суд направить рішення для здійснення 
державної реєстрації розірвання шлюбу до 
відповідного органу ДРАЦС. Якщо ж шлюб 
зареєстрований за кордоном – документи 
направляються за кордон відповідно до між-
народного договору.

Отже при розірванні шлюбу з іноземцем іс-
нують деякі особливості. По-перше, слід пере-
конатися, що країна проживання відповідача є 
учасником міжнародного договору (конвенції, 
угоди). По-друге, всі документи, що направ-
ляються за кордон, мають бути перекладені 
позивачем на офіційну мову відповідної кра-
їни. По-третє, процедура досить тривала в 
часі і може зайняти близько року. Позитивним 
моментом для українських позивачів є те, що 
можна вирішити ці питання фактично знахо-
дячись вдома, не витрачаючи час на проїзд, 
листування з іноземними органами тощо.

Тому радимо всім зацікавленим особам в 
повній мірі використовувати свої права та, в 
разі необхідності, звертатися до органів юс-
тиції за допомогою в роз’ясненні питань, що 
виникають під час розірвання шлюбу з інозем-
цем.

Завідувач сектору судової роботи 
та міжнародного співробітництва 

Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області 

Наталія Зенченко

З лютого 2017 року Міністерство юстиції започаткувало в місті 
Чернігові пілотний проект «Шлюб за добу», що реалізується Голов-
ним територіальним управлінням юстиції в Чернігівській області 
спільно з Міським Палацом культури імені В’ячеслава Радченка. 

Перевагами цього проекту є спрощена процедура державної ре-
єстрації шлюбу, відсутність необхідності звернення до відділів дер-
жавної реєстрації актів цивільного стану, проведення реєстрації у 
зручний для молодят час. 

Послуга користується широким попитом серед молодят, адже з 
часу її запровадження в Чернігові зареєстровано вже 879 шлюбів.

Крім того, з 15 червня цього року до надання послуг з реєстра-
ції шлюбу у скорочені строки приєдналось місто Ніжин в особі КП 

«Служба Єдиного Замовника». З того часу одружилось вже 36 ща-
сливих пар. 

Для реєстрації шлюбу у зручний пропонуємо звертатися у місті 
Чернігові за адресою: м. Чернігів, вул. І. Мазепи, 23, та у місті Ніжині 
за адресою: м. Ніжин, вул. Небесної сотні, 14. Сучасні новації спро-
щують та наближають до населення послуги, передбачені сімейним 
законодавством. 

Тож кохайтеся, а про документи подбає Мін’юст!
Начальник 

Головного територіального управління юстиції 
у Чернігівській області 

Олег Трейтяк
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Кошти виконавчого провадження
Кошти виконавчого провадження становлять собою основу 

фінансування виконавчого провадження. Вони складаються з 
виконавчого збору, авансового внеску стягувача та стягнутих з 
боржника коштів на витрати виконавчого провадження.

Доречно розглянути кожну із цих складових окремо.
Виконавчий збір – це збір, грошова сума, що стягується з 

боржника за примусове виконання рішення органами держав-
ної виконавчої служби. Виконавчий збір стягується з боржника 
до Державного бюджету України.

Розмір виконавчого збору закріплено в статті 27 Закону 
України «Про виконавче провадження». Цей розмір становить 
10% суми, що підлягає примусовому стягненню, поверненню, 
або вартості майна боржника, що підлягає передачі стягувачу 
за виконавчим документом, заборгованості із сплати аліментів.

Також є винятки, коли виконавчий збір не стягується, а саме:
1) за виконавчими документами про конфіскацію майна, 

стягнення періодичних платежів (крім виконавчих документів 
про стягнення аліментів, за наявності заборгованості зі спла-
ти аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних 
платежів за дванадцять місяців), накладення арешту на майно 
для забезпечення позовних вимог, за виконавчими документа-
ми, що підлягають негайному виконанню;

2) у разі виконання рішень Європейського суду з прав лю-
дини;

3) якщо виконання рішення здійснюється за рахунок коштів, 
передбачених бюджетною програмою для забезпечення вико-
нання рішень суду в порядку, встановленому Законом України 
“Про гарантії держави щодо виконання судових рішень”;

4) за виконавчими документами про стягнення виконавчого 
збору, стягнення витрат виконавчого провадження, штрафів, 
накладених виконавцем відповідно до вимог цього Закону;

5) у разі виконання рішення приватним виконавцем;
6) за виконавчими документами про стягнення заборгова-

ності, що підлягає врегулюванню відповідно до Закону Украї-
ни “Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості 
теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підпри-
ємств централізованого водопостачання і водовідведення за 
спожиті енергоносії”, а також згідно з постановами державних 
виконавців, винесеними до набрання чинності цим Законом.

У випадках, коли виконавчий документ пред’явлений декіль-
ка разів, виконавчий збір стягується лише в частині, що не була 
стягнута. При закінченні виконавчого провадження у зв’язку із 
скасуванням рішення  або визнання судом виконавчого доку-
мента таким, що не підлягає виконанню, виконавчий збір не 
стягується, а стягнутий виконавчий збір підлягає поверненню 
боржнику.

Під час передачі виконавчого документа від органу держав-
ної виконавчої служби приватному виконавцю виконавчий збір 
не стягується, якщо він не був стягнутий на момент передачі. У 
разі стягнення частини виконавчого збору на момент передачі 
виконавчого документа приватному виконавцю стягнута части-
на виконавчого збору поверненню не підлягає.

У разі закінчення виконавчого провадження на підставі пунк-
ту 9 частини першої статті 39 Закону України «Про виконавче 
провадження», (повне фактичне виконання рішення) виконав-
чий збір не стягується, якщо боржник сплатив суму боргу до 
надходження виконавчого документа на примусове виконання 
до виконавчої служби.

Що стосується витрат виконавчого провадження, то вони 
пов’язані з організацією та проведенням виконавчих дій щодо 
забезпечення примусового виконання рішень. Витрати вико-
навчого провадження органів державної виконавчої служби 
здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України 
та коштів виконавчого провадження.

Витрати виконавчого провадження приватних виконавців 
здійснюються за рахунок авансового внеску стягувача, стягну-
тих з боржника коштів на витрати виконавчого провадження. 
Витрати виконавчого провадження можуть здійснюватися при-
ватним виконавцем за рахунок власних коштів.

Розмір та види витрат виконавчого провадження встановлю-
ються Міністерством юстиції України.

На стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум згід-
но з вимогами Закону України «Про виконавче провадження» 
або у випадку повернення виконавчого документа стягувачу 
чи закінчення виконавчого провадження у разі необхідності 
примусового стягнення з боржника витрат виконавчого про-
вадження виконавцем виноситься постанова про їх стягнення.

Варто зупинитися і на такому понятті як авансовий внесок 
у виконавчому провадженні, яке заявилося після набрання 
05.10.2016 чинності Закону України «Про виконавче прова-
дження» та є досить суттєвою зміною у цьому Законі.

Так, при пред’явленні виконавчого документу до виконання 
стягувач у виконавчому провадженні зобов’язаний до заяви 
про відкриття виконавчого провадження та оригіналу вико-
навчого документу долучити квитанцію про сплату авансового 
внесу у розмірі 2 відсотків суми, що підлягає стягненню, але не 
більше 10 мінімальних розмірів заробітної плати, а за рішенням 
немайнового характеру та рішень про забезпечення позову - у 
розмірі одного мінімального розміру заробітної плати з борж-
ника - фізичної особи та в розмірі двох мінімальних розмірів 
заробітної плати з боржника - юридичної особи або ж долучити 
документи, що підтверджують звільнення стягувача від сплати 
авансового внеску.

Отже, авансовий внесок у виконавчому провадженні – це 
кошти, внесені стягувачем на окремий не бюджетний рахунок, 
відкритий Міністерством юстиції України, головними територі-
альними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в 
Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Се-
вастополі, відділами державної виконавчої служби в органах, 
що здійснюють казначейське обслуговування, приватним вико-
навцем в банках до відкриття виконавчого провадження, які ви-
користовуються виконавцем для організації та проведення ви-
конавчих дій в спосіб та порядок встановлений Міністерством 
юстиції України.

Законом України «Про виконавче провадження» введено ще 
одне визначення авансового внеску – додаткове авансування.

Зокрема, відповідно до статті 43 Закону, у разі якщо витрати 
на залучення до проведення виконавчих дій суб’єктів господа-
рювання на платній основі, виготовлення технічної докумен-
тації на майно, здійснення витрат на валютообмінні фінансові 
операції та інших витрат, пов’язаних із перерахуванням коштів, 
перевищують суму сплаченого авансового внеску, стягувач зо-
бов’язаний додатково здійснити авансування таких витрат.

Відмова стягувача від додаткового авансування є підставою 
для завершення виконавчого провадження відповідно до вимог 
чинного законодавства.

Провідний спеціаліст відділу організації та контролю за виконанням 
рішень Управління державної виконавчої служби Головного 

територіального управління юстиції у Чернігівській області
Вікторія Дегтяр

Порядок державної реєстрації змін до відомостей  
про професійні спілки та їх організації

Арбітражний керуючий є обов’язковим учасни-
ком провадження у справі про банкрутство. Саме 
від арбітражного керуючого, його кваліфікації, 
професіоналізму, сумлінності, людських та діло-
вих якостей залежить подальша доля підприєм-
ства, трудового колективу, визначення шляхів 
виходу з кризових ситуацій.

Проте діяльність арбітражних керуючих часто 
не відповідає вимогам закону, що потребує на-
лежної кваліфікації.

Аналіз чинного законодавства України дозво-
ляє дійти висновку про те, що відповідальність 
арбітражного керуючого включає:

- господарсько-правову відповідальність;
- цивільно-правову відповідальність;
- адміністративну відповідальність;
- кримінальну відповідальність.
Законом передбачено, що арбітражний керую-

чий – фізична особа, призначена господарським 
судом у встановленому порядку в справі про 
банкрутство як розпорядник майна, керуючий са-
нацією або ліквідатор з числа осіб, які отримали 
відповідне свідоцтво і внесені до Єдиного реєстру 
арбітражних керуючих (розпорядників майна, ке-
руючих санацією, ліквідаторів) України.

Частиною другою статті 4 Закону визначено, що 
арбітражний керуючий (розпорядник майна, керу-
ючий санацією, ліквідатор) з моменту винесення 
ухвали (постанови) про призначення його арбіт-
ражним керуючим (розпорядником майна, керую-
чим санацією, ліквідатором) до моменту припинен-
ня здійснення ним повноважень прирівнюється до 
службової особи підприємства - боржника.

Фундаментальними принципами діяльності ар-
бітражного керуючого, мають бути порядність та 

об’єктивність, які зокрема передбачають:
- відкритість та правдивість у відносинах з 

судом та ознайомлення його з усіма існуючими 
фактами, оскільки враховуючи, що суд призначає 
арбітражного керуючого, зокрема і для здійснен-
ня ряду квазісудових функцій (таких, як визначен-
ня правомірності вимог кредиторів);

- свободу від будь-яких впливів, які можуть 
зашкодити об’єктивності позиції арбітражного 
керуючого (наприклад, у разі запрошення арбіт-
ражного керуючого у процедуру банкрутства за-
інтересованою особою).

Щодо дисциплінарної відповідальності, то її 
здійснює державний орган з питань банкрутства 
в особі Дисциплінарної комісії, яка у разі виявлен-
ня порушень накладає на арбітражного керуючо-
го дисциплінарні стягнення.

Дисциплінарна комісія утворюється наказом 
Мін’юсту в складі семи членів, троє з яких є по-
садовими особами Мін’юсту, а чотири особи з 
представників саморегулюючих організацій ар-
бітражних керуючих.

Наказом Мін’юсту №1284/5 від 27.06.2013 за-
тверджено Порядок контролю за діяльністю ар-
бітражних керуючих (розпорядників майна, керу-
ючих санацією, ліквідаторів).

Цей порядок розроблений відповідно до статті 
106 Закону та поширюється на всіх фізичних осіб, 
які отримали в установленому порядку свідоцтво 
про право на здійснення діяльності арбітражних 
керуючих (розпорядників майна, керуючих сана-
цією, ліквідаторів). Контроль з боку державного 
органу з питань банкрутства здійснюється у ви-
гляді планових та позапланових перевірок.

Планові перевірки здійснюються за певний 

період не частіше одного разу на два роки за 
місцезнаходженням державного органу з питань 
банкрутства або суб’єкта, щодо якого арбітраж-
ний керуючий (розпорядник майна, керуючий 
санацією, ліквідатор) здійснює свої повноважен-
ня, або у приміщенні, де знаходиться контора 
(офіс) арбітражного керуючого, з обов’язковим 
повідомленням арбітражного керуючого про час 
і місце проведення перевірки. 

Позапланові виїзні та невиїзні перевірки здійсню-
ються за зверненнями громадян чи юридичних осіб, 
якщо з таких звернень вбачається необхідність про-
ведення додаткового контролю з боку державного 
органу з питань банкрутства та з інших підстав, пе-
редбачених пунктом 2.6. Порядку контролю. 

Дисциплінарними стягненнями, що наклада-
ються на арбітражного керуючого, є попереджен-
ня і позбавлення права на здійснення діяльності 
арбітражного керуючого (розпорядника майна, 
керуючого санацією, ліквідатора).

Під час визначення виду дисциплінарного стяг-
нення Дисциплінарною комісією враховуються 
ступінь вини арбітражного керуючого, обстави-
ни вчинення порушення, тяжкість вчиненого ним 
проступку, а також факти притягнення арбітраж-
ного керуючого до дисциплінарної відповідально-
сті в минулому.

У разі виявлення під час планової або позапла-
нової перевірки вчинення арбітражним керуючим 
дій, що завдали великої матеріальної шкоди, 
орган контролю зобов’язаний передати органам 
внутрішніх справ документи, що підтверджують 
вчинення такої шкоди.

Тобто при виконанні своїх обов’язків арбіт-
ражний керуючий повинен дотримуватись норм 
цивільного, господарського, адміністративного та 
кримінального права.

Начальник Головного територіального
управління юстиції у Чернігівській області 

Олег Трейтяк

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ
(розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

У сьогоднішніх умовах значно розширилось 
коло об’єктів захисту профспілок та сфери їх інте-
ресів. Вчені стверджують, що профспілки існують 
для захисту професійних прав та інтересів різних 
верств трудящих, та вказують, що профспілки 
відстоюють не тільки економічні інтереси найма-
ної праці, а й загально громадські інтереси всього 
населення. За багаторічне існування профспілок 
в нашій державі склалась думка, що профспілка – 
це така собі каса взаємодопомоги, путівки до 
санаторіїв, вітання з днем народження. У Законі 
України «Про професійні спілки, їх права та гаран-
тії діяльності» профспілки – це добровільна непри-
буткова громадська організація, що об’єднує гро-
мадян, які пов’язані спільними інтересами щодо 
виду їх діяльності, для захисту трудових та соці-
ально-економічних прав і інтересів своїх членів.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 1 
Закону України «Про державну реєстрацію юри-
дичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громад-
ських формувань» (далі - Закон про реєстрацію) 
державна реєстрація юридичних осіб, громадських 
формувань, що не мають статусу юридичної осо-
би, та фізичних осіб - підприємців (далі - державна 
реєстрація) - це офіційне визнання шляхом засвід-
чення державою факту створення або припинення 
юридичної особи, громадського формування, що 
не має статусу юридичної особи, засвідчення фак-
ту наявності відповідного статусу громадського 
об›єднання, професійної спілки, її організації або 
об›єднання, політичної партії, організації робо-
тодавців, об›єднань організацій роботодавців та 
їхньої символіки, засвідчення факту набуття або 
позбавлення статусу підприємця фізичною осо-
бою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному 
державному реєстрі, про юридичну особу та фі-
зичну особу - підприємця, а також проведення.

Дія цього Закону поширюється на державну 
реєстрацію всіх юридичних осіб незалежно від 
організаційно-правової форми, форми власності 
та підпорядкування, їхньої символіки (у випадках, 
передбачених законом), громадських форму-

вань, що не мають статусу юридичної особи, та 
фізичних осіб - підприємців.

Разом з тим документи, що подаються для 
державної реєстрації змін до відомостей про 
юридичну особу, що містяться в Єдиному дер-
жавному реєстрі, у тому числі змін до установчих 
документів юридичної особи, визначені частиною 
четвертою статті 17 Закону про реєстрацію. Так, 
у разі державної реєстрації змін до відомостей 
про таке громадське формування як професійна 
спілка подаються:

1) заява встановленого зразка;
2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену 

копію) рішення уповноваженого органу управлін-
ня юридичної особи про зміни, що вносяться до 
Єдиного державного реєстру – таким документом 
виступає рішення (як правило, у формі протоколу) 
вищого органу управління профспілки відповідно 
до статуту такої організації. Справжність підписів 
на такому рішенні нотаріально засвідчується;

3) документ про сплату адміністративного збору;
4) відомості про керівні органи громадського 

формування (ім’я, дата народження керівника, 
членів інших керівних органів, реєстраційний 
номер облікової картки платника податків (за 
наявності), посада, контактний номер телефону 
та інші засоби зв’язку) - у разі внесення змін до 
складу керівних органів;

5) установчий документ юридичної особи в но-
вій редакції – у разі внесення змін, що містяться 
в установчому документі. Справжність підписів в 
установчому документі нотаріально засвідчується.

У разі подання документа представником до-
датково подається примірник оригіналу (нотарі-
ально засвідчена копія) документа, що підтвер-
джує його повноваження (крім випадку, коли 
відомості про повноваження цього представника 
містяться в Єдиному державному реєстрі), – це 
зазвичай є довіреність.

Вимоги до оформлення документів, що по-
даються для державної реєстрації, встановлені 
статтею 15 Закону про реєстрацію.

Адміністративний збір за державну реєстрацію 
змін до відомостей про професійні спілки, їх орга-
нізації або об’єднання не справляється (частина 
перша статті 36 Закону про реєстрацію).

Частиною першою статті 14 Закону України 
«Про професійні спілки, їх права та гарантії діяль-
ності» (далі - Закон про профспілки) встановлено, 
що профспілки діють відповідно до законодав-
ства та своїх статутів.

Відповідно до частини дев›ятої статті 16 За-
кону про профспілки профспілка, її організації, 
об›єднання профспілок здійснюють свої повнова-
ження, набувають цивільних прав і беруть на себе 
цивільні обов’язки через свої виборні органи, які 
діють у межах прав, наданих їм за законом та ста-
тутом (положенням).

Профспілкові організації на підприємствах, 
в установах, організаціях та їх структурних під-
розділах представляють інтереси своїх членів 
і захищають їх трудові, соціально-економічні 
права та інтереси. Свої повноваження первинні 
профспілкові організації здійснюють через утво-
рені відповідно до статуту (положення) виборні 
органи, а в організаціях, де виборні органи не 
створюються, - через профспілкового представ-
ника, уповноваженого згідно зі статутом на пред-
ставництво інтересів членів профспілки, який діє 
в межах прав, наданих цим Законом та статутом 
профспілки (частина перша статті 37 Закону про 
профспілки).

Додатково зазначимо, що документи для дер-
жавної реєстрації змін до відомостей про профе-
сійні спілки та їх організації можуть подаватися як 
до Відділу державної реєстрації друкованих засо-
бів масової інформації та громадських формувань 
Головного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області (м. Чернігів, вул. Любецька, 
40А) так і до відповідних центрів з надання адміні-
стративних послуг, а також до місцевих центрів з 
надання вторинної правової допомоги.

Начальник відділу державної реєстрації друкованих 
засобів масової інформації та громадських формувань 

Управління державної реєстрації Головного 
територіального управління юстиції

 у Чернігівській області 
Олена Ромашко

Слід почати з того, що відповідно до норм статтей 13-14 Конституції 
України земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресур-
си, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її конти-
нентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об’єктами 
права власності Українського народу. Від імені Українського народу права 
власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого само-
врядування в межах, визначених Конституцією.

Земля є основним національним багатством, що перебуває під особли-
вою охороною держави. Право власності на землю гарантується. Це право 
набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та держа-
вою виключно відповідно до закону.

Розглянемо більш детально, які землі і у якому розмірі можуть бути при-
ватизовані однією особою.

Громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних 
ділянок із земель державної або комунальної власності в таких розмірах:

а) для ведення фермерського господарства – в розмірі земельної част-
ки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, роз-
ташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться 
фермерське господарство. Якщо на території сільської, селищної, міської 
ради розташовано декілька сільськогосподарських підприємств, розмір 
земельної частки (паю) визначається як середній по цих підприємствах. У 
разі відсутності сільськогосподарських підприємств на території відповідної 
ради розмір земельної частки (паю) визначається як середній по району;

б) для ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 гектара;
в) для ведення садівництва – не більше 0,12 гектара;
г) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських бу-

дівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 гектара, в 
селищах – не більше 0,15 гектара, в містах – не більше 0,10 гектара;

ґ) для індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 гектара;
д) для будівництва індивідуальних гаражів – не більше 0,01 гектара.
Розмір земельних ділянок, що передаються безоплатно громадянину для 

ведення особистого селянського господарства, може бути збільшено у разі 

отримання в натурі (на місцевості) земельної частки (паю).
У свою чергу, розмір земельної ділянки, що передається безоплатно гро-

мадянину у власність у зв’язку з набуттям ним права власності на жилий 
будинок, не може бути меншим, ніж максимальний розмір земельної ділян-
ки відповідного цільового призначення, а саме: у селах – 0,25 гектара, у се-
лищах – 0,15 гектара, у містах – 0,10 гектара. Проте це стосується лише тих 
випадків, коли земельна ділянка, на якій розташований будинок, не менша 
зазначених розмірів. 

Якщо ж по факту ділянка менша, то і приватизувати вийде тільки в тих 
розмірах, скільки фактично складає площа ділянки.

Слід зазначити, що передача земельних ділянок безоплатно у власність 
громадян у межах норм, провадиться один раз по кожному виду викори-
стання. 

Якщо ви приватизували земельну ділянку відповідного до цільового при-
значення у меншому розмірі ніж той, що визначений для такого цільового 
призначення, наприклад для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селі 0,10 гектара, то 
ви вже не матимете права безкоштовно «доприватизувати» ще 0,05 гекта-
ра пізніше чи у іншому місці, так як буде вважатися, що ви вже використали 
своє право безкоштовної приватизації по цьому виду використання землі.

Однак, слід звернути увагу, що такі норми не будуть стосуватися випад-
ків, коли право власності на земельні ділянки того чи іншого цільового при-
значення буде набуватися будь-яким іншим шляхом, окрім безкоштовної 
одноразової приватизації землі по кожному із зазначених видів. 

Це стосується договорів купівлі-продажу, дарування, спадщини, зміни 
цільового призначення тощо. У такий спосіб можна набувати у власність 
земельні ділянки більших розмірів і їх кількість не обмежується.

Головний спеціаліст відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії 
з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Управління державної реєстрації 

Головного територіального управління юстиції 
у Чернігівській області 

Лідія Шурда

Норми безоплатної приватизації земельних ділянок
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Як оформити право власності на квартиру в новобудові, будівництво якої 
здійснювалося із залученням коштів фізичних та юридичних осіб ?

Бувають випадки, коли людина вже деякий час володіє земельною ділян-
кою, будинком, квартирою тощо і ще до 2013 року право власності на вказані 
об’єкти нерухомості зареєструвала належним чином, проте вона виявляє, що 
документ, на підставі якого в свій час було зареєстровано право власності, 
втрачено, пошкоджено або зіпсовано.

Це звичайно неприємна подія, проте є можливість зареєструвати право 
власності на таку нерухомість в Державному реєстрі речових прав на не-
рухоме майно і за відсутності паперового оригінала правовстановлюючого 
документа.

За загальним правилом цивільного законодавства право власності та інші 
речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і 
припинення підлягають державній реєстрації.

Всі речові права, які було зареєстровано до 2013 року по законодавству, 
що діяло на момент виникнення таких прав, визнаються дійсними.

Якщо, наприклад, право власності на об’єкт нерухомості в свій час було 
зареєстровано на підставі документа, що посвідчив або видав нотаріус, тоб-
то договору купівлі-продажу, дарування, свідоцтва про право на спадщину 
тощо, то власник майна може отримати у нотаріуса, який видав такий до-
кумент, або в державному нотаріальному архіві дублікат такого документа, 
на підставі якого і буде проведено державну реєстрацію права власності в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, оскільки як оригінал 
правовстановлюючого документа так і його дублікат є підставою для прове-
дення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Якщо ж право власності на земельну ділянку підтверджувалося держав-
ним актом на право власності на земельну ділянку, а право власності на бу-
дівлю – свідоцтвом  про право власності на нерухоме майно, оригінали яких 
втрачено, пошкоджено або зіпсовано, власник може звернутися до держав-
ного реєстратора нерухомості і подати заяву про реєстрацію права власності 
на такий об’єкт. При цьому за нині діючим законодавством не вимагається 
обов’язкове подання заявником копії втраченого правовстановлюючого до-
кумента, проте якщо у власника є така копія, її бажано подати державному 
реєстратору. 

Для проведення реєстрації права власності в цьому випадку державний 
реєстратор обов’язково використовує відомості з Державного земельного 
кадастру або Реєстру прав власності на нерухоме майно, доступ до яких 

забезпечено через Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Та-
кож реєстратор користується і паперовими носіями інформації (реєстровими 
книгами, реєстраційними справами, ведення яких здійснювали підприємства 
бюро технічної інвентаризації).

Втім державна реєстрація права власності на об’єкт нерухомого майна у 
випадку втрати, пошкодження або псування державного акта на право влас-
ності на земельну ділянку або свідоцтва про право власності на нерухоме 
майно проводиться виключно у разі наявності зареєстрованих речових прав 
на підставі таких документів у Державному земельному кадастрі чи в Реєстрі 
прав власності на нерухоме майно або на паперових носіях інформації. Крім 
того державний реєстратор обов’язково повинен зробити в Державному 
реєстрі прав відмітку про втрату, пошкодження чи зіпсування відповідного 
документа. 

Такий порядок проведення реєстрації нерухомості передбачений пунктом 
53 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх об-
тяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 
№ 1127.

Слід зазначити, що ще не так давно, а саме до грудня 2017 року, для ре-
єстрації права власності на нерухомість у разі втрати державного акта на 
право власності на земельну ділянку або свідоцтва про право власності на 
нерухоме майно, державному реєстратору обов’язково необхідно було по-
дати копію втраченого акта або свідоцтва, а також оголошення про втрату 
цього документа у друкованих засобах масової інформації. 

Проте останніми роками законодавство у сфері державної реєстрації неру-
хомості постійно змінюється та удосконалюється, завдяки чому на теперішній 
час власник може без проблем та без подання додаткових документів заре-
єструвати своє право власності на об’єкт нерухомості у разі, зокрема, втрати 
державного акта на право власності на земельну ділянку або свідоцтва про 
право власності на нерухоме майно, проте тільки у разі, якщо таке право 
власності було належним чином зареєстровано на підставі таких документів.

Начальник відділу взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації 
державних реєстраторів Управління державної реєстрації Головного територіального 

управління юстиції у Чернігівській області 
Світлана Федчун

В наш час інвестиційний договір є одним із найзручніших способів придбання 
житла у новобудові. Дедалі більше осіб набувають у власність об’єкти нерухо-
мості у такий спосіб, тобто через залучення коштів фізичних та юридичних осіб 
для будівництва об’єкту нерухомого майна. 

Інвестування у нерухомість, що ще будується, не втрачає своєї популярності 
ще й тому, що вкласти гроші в об’єкт на стадії будівництва значно вигідніше, ніж 
купити вже готове житло. 

Чинний порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень визначає, що для державної реєстрації права власності на окре-
ме індивідуально визначене нерухоме майно (квартира, житлове, нежитлове 
приміщення тощо), розміщене в об’єкті нерухомого майна, будівництво якого 
здійснювалося із залученням коштів фізичних та юридичних осіб, власником 
такого майна подаються: 

1) документ, що підтверджує набуття у власність особою закріпленого за 
особою об’єкта інвестування, передбачений законодавством (інвестиційний до-
говір, договір про пайову участь, договір купівлі-продажу майнових прав тощо).

У разі участі особи у фонді фінансування будівництва документом, що під-
тверджує набуття у власність закріпленого за особою об’єкта будівництва, є 
видана управителем такого фонду довідка про право довірителя на набуття у 
власність об’єкта інвестування.

У разі придбання особою безпроцентних (цільових) облігацій, за якими базо-
вим товаром є одиниця нерухомості, документами, що підтверджують набуття 
у власність закріпленого за особою об’єкта будівництва, є договір купівлі-про-
дажу облігацій та за наявності документ, згідно з яким здійснилося закріплення 
відповідного об’єкта інвестування за власником облігацій (договір резервуван-
ня, бронювання тощо).

У разі придбання майнових прав на об’єкт нерухомості документом, що під-
тверджує набуття у власність закріпленого за особою об’єкта будівництва, є 
договір купівлі-продажу майнових прав.

2) технічний паспорт на окреме індивідуально визначене нерухоме майно 
(квартира, житлове, нежитлове приміщення тощо).

У разі коли державна реєстрація права власності здійснюється на окреме ін-
дивідуально визначене нерухоме майно (квартира, житлове, нежитлове примі-
щення тощо), розміщене в об’єкті нерухомого майна, будівництво якого завер-
шено та який прийнято в експлуатацію після 1 січня 2013 р., також обов’язково 
зазначаються у відповідній заяві відомості про реєстраційний номер документа, 
що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію за-
кінченого будівництвом об’єкта, та подаються завірені особою, що залучала 
кошти фізичних та юридичних осіб, копії: 

- документа, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адре-
си (крім випадків державної реєстрації права власності на реконструйований 
об’єкт нерухомого майна);

- документа, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до 
його реконструкції, - у разі державної реєстрації права власності на рекон-
струйований об’єкт нерухомого майна (крім випадків, коли право власності 
на такий об’єкт вже зареєстровано в Державному реєстрі прав або коли за-
конодавством не передбачено оформлення та видачу документа на такий 
об’єкт нерухомого майна).

У такому разі державний реєстратор відповідно до наданих заявником у від-
повідній заяві відомостей про реєстраційний номер документа, що відповідно 
до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будів-
ництвом об’єкта, обов’язково перевіряє наявність реєстрації такого документа в 
Єдиному реєстрі документів, відсутність суперечностей між заявленими права-
ми та відомостями, що містяться в цьому Реєстрі.

Начальник 
Головного територіального управління юстиції 

у Чернігівській області 
Олег Трейтяк

Порядок створення та 
особливості діяльності 

творчих спілок
Правовий статус професійних творчих працівників, 

правові, соціальні, економічні та організаційні засади ді-
яльності творчих спілок у галузі культури та мистецтва 
регламентовано Законом України «Про професійних 
творчих працівників та творчі спілки».

Творча спілка - добровільне об›єднання професійних 
творчих працівників відповідного фахового напряму в 
галузі культури та мистецтва, яке має фіксоване член-
ство і діє на підставі статуту. Творчі спілки незалежні у 
своїй статутній діяльності від органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, політичних пар-
тій, інших громадських організацій.

Відповідно до частини першої статті 7 Закону Укра-
їни «Про професійних творчих працівників та творчі 
спілки» творчі спілки України можуть мати всеукраїн-
ський та регіональний (місцевий) статус. До всеукраїн-
ських творчих спілок належать спілки, діяльність яких 
поширюється на територію всієї України і які мають 
місцеві творчі осередки у більшості її областей. До ре-
гіональних (місцевих) творчих спілок належать спілки, 
діяльність яких поширюється на територію відповідної 
адміністративно-територіальної одиниці або регіону.

Державна реєстрація всеукраїнських творчих спілок, 
їх територіальних осередків та регіональних (місцевих) 
творчих спілок здійснюється в порядку, визначеному 
Законом України «Про державну реєстрацію юридич-
них осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань».

Творча спілка створюється групою професійних 
творчих працівників відповідного фахового напряму в 
галузі культури та мистецтва (всеукраїнська - у складі 
не менш як 100 осіб, регіональна (місцева) - не менш як 
20 осіб), що мають у своєму доробку завершені та опри-
люднені твори культури і мистецтва чи їх інтерпретації.

Членами творчої спілки можуть бути професійні 
творчі працівники - громадяни України, іноземці, особи 
без громадянства, які досягли 18 років.

Рішення про утворення творчої спілки приймаєть-
ся загальними зборами (з›їздом, конференцією) та 
оформляється протоколом, який підписують головую-
чий та секретар.

Протокол загальних зборів (з’їзду, конференції) про 
утворення творчої спілки має містити такі відомості:

- дата та місце проведення загальних зборів (з’їзду, 
конференції); 

- рішення про обрання головуючого та секретаря; 
- рішення про утворення творчої спілки із зазначен-

ням мети (цілей) її діяльності; 
- рішення про визначення статусу творчої спілки, її 

професійної спрямованості; 
- рішення про визначення найменування та, за наяв-

ності, скороченого найменування творчої спілки;
- рішення про затвердження статуту творчої спілки; 
- рішення про утворення (обрання) керівника, вибор-

них органів управління творчої спілки відповідно до за-
твердженого статуту;

- рішення про визначення особи (осіб), яка має право 
представляти творчу спілку для здійснення реєстрацій-
них дій.

Невід’ємною частиною протоколу є реєстр осіб, які 
брали участь у загальних зборах (з’їзді, конференції) 
творчої спілки, в якому зазначаються дані щодо учасни-
ків загальних зборів (з’їзду, конференції) творчої спіл-
ки: прізвище, ім’я та по батькові особи, дані її паспор-
та, реєстраційний номер облікової картки платника 
податків або серія та номер паспорта (для фізичних 
осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися 
від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків, повідомили про це відповідний кон-
тролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право 
здійснювати платежі за серією та номером паспорта). 
Дані про особу засвідчуються її особистим підписом.

Так, для державної реєстрації творчої спілки пода-
ються наступні документи:

1) заява про державну реєстрацію створення юри-
дичної особи затверджена наказом Міністерства юсти-
ції України №3268/5 від 18.11.2016 року, форма 1.

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену ко-
пію) рішення засновників про створення юридичної 
особи;

4) відомості про керівні органи громадського форму-
вання (ім’я, дата народження керівника, членів інших 
керівних органів, реєстраційний номер облікової картки 
платника податків (за наявності), посада, контактний 
номер телефону та інші засоби зв’язку), відомості про 
особу (осіб), яка має право представляти громадське 
формування для здійснення реєстраційних дій (ім’я, 
дата народження, контактний номер телефону та інші 
засоби зв’язку);

5) установчий документ юридичної особи;
6) реєстр осіб, які брали участь в установчому з’їзді 

(конференції, зборах).
Про прийняте рішення суб’єкт державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громад-
ських формувань повідомляється у 60-денний строк у 
порядку, визначеному Законом України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 
та громадських формувань.

За державну реєстрацію територіального осередку 
всеукраїнської творчої спілки та регіональної (місцевої) 
творчої спілки справляється плата у розмірі 120 гри-
вень.

Державний реєстратор здійснює розгляд документів, 
поданих для державної реєстрації, не пізніше 30 робо-
чих днів з дати подання документів. За результатами 
розгляду державний реєстратор може прийняти рішен-
ня або про зупинення розгляду, або про відмову у дер-
жавній реєстрації, або про державну реєстрацію.

Головний спеціаліст відділу державної реєстрації друкованих 
засобів масової інформації та громадських формувань 

Управління державної реєстрації Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області 

Тетяна Кімлик

 Державна реєстрація нерухомості, право власності на яку було зареєстровано 
до 2013 року, у разі втрати або псування правовстановлюючого документа 

Окремі питання правового статусу нерозподілених та 
невитребуваних земельних ділянок і земельних часток паїв щодо 

яких не оформлено право власності 
1 січня 2019 року набирає чинності Закон Укра-

їни «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів щодо вирішення питання колективної влас-
ності на землю, удосконалення правил землеко-
ристування у масивах земель сільськогосподар-
ського призначення, запобігання рейдерству та 
стимулювання зрошення в Україні». Мета його 
прийняття – усунути проблеми в земельній сфері, 
що не вирішувалися десятиліттями в нашій держа-
ві. Це стосується використання аграріями масивів 
сільськогосподарських земель.

Одна з головних новацій – врегулювання про-
блеми колективної власності на землю. Ще у 90-х 
роках величезний обсяг земель був переданий з 
державної у колективну власність сільськогоспо-
дарських підприємств.

Це була більшість території сільських рад. Пізні-
ше у країні почалася кампанія масового паювання 
цих земель. Паюванню підлягали лише сільсько-
господарські угіддя, а інші землі з різних причин 
«зависли в повітрі». Відповідно певна частина 
земель, що підлягали паюванню, в подальшому 
отримали правове оформлення у вигляді відповід-
них державних актів на право власності на землю, 
а інша частина земель отримала «невизначений» 
правовий статус. 

Вищевказаним законодавчим актом встанов-
лено норми використання нерозподілених та не-
витребуваних земельних часток паїв.

Так, Законом визначено, що нерозподіленою 
земельною ділянкою є земельна ділянка, яка 
відповідно до проекту землеустрою щодо орга-
нізації території земельних часток (паїв) увійшла 
до площі земель, що підлягають розподілу, але 
відповідно до протоколу про розподіл земельних 
ділянок не була виділена власнику земельної 
частки (паю).

Невитребуваною є земельна частка (пай), на 
яку не отримано документа, що посвідчує право 
на неї, або земельна частка (пай), право на яку 

посвідчено відповідно до законодавства, але яка 
не була виділена в натурі (на місцевості).

Нерозподілені земельні ділянки, невитребувані 
частки (паї) після формування їх у земельні ділянки 
за рішенням відповідної сільської, селищної, місь-
кої ради можуть передаватися в оренду для вико-
ристання за цільовим призначенням на строк до 
дня державної реєстрації права власності на таку 
земельну ділянку, про що зазначається у договорі 
оренди земельної ділянки, а власники земельних 
часток (паїв) чи їх спадкоємці, які не взяли участі 
у розподілі земельних ділянок, повідомляються 
про результати проведеного розподілу земельних 
ділянок у письмовій формі цінним листом з описом 
вкладення та повідомленням про вручення або 
шляхом вручення відповідного повідомлення осо-
бисто, якщо відоме їх місцезнаходження.

У разі якщо до 1 січня 2025 року власник неви-
требуваної земельної частки (паю) або його спад-
коємець не оформив право власності на земельну 
ділянку, він вважається таким, що відмовився від 
одержання земельної ділянки.

Така невитребувана земельна частка (пай) піс-
ля формування її у земельну ділянку за рішенням 
відповідної сільської, селищної, міської ради (у 
разі необхідності формування) за заявою відпо-
відної ради на підставі рішення суду передається 
у комунальну власність територіальної громади, 
на території якої вона розташована, у порядку ви-
знання майна безхазяйним.

Слід зазначити, що порядок набуття права 
власності на безхазяйну річ, у свою чергу, перед-
бачається статтею 335 Цивільного кодексу Укра-
їни (далі – ЦК України). За нормами частини 1 
статті 335 ЦК України безхазяйною є річ, яка не 
має власника, власник якої невідомий. 

Окрім цього, частиною 2 статті 335 ЦК України 
визначено, що безхазяйні нерухомі речі беруться 
на облік органом, що здійснює державну реєстра-
цію прав на нерухоме майно, за заявою органу 

місцевого самоврядування, на території якого 
вони розміщені. Про взяття безхазяйної нерухомої 
речі на облік робиться оголошення у друкованих 
засобах масової інформації.

Після спливу одного року з дня взяття на облік 
безхазяйної нерухомої речі вона за заявою орга-
ну, уповноваженого управляти майном відповідної 
територіальної громади, може бути передана за 
рішенням суду у комунальну власність.

В подальшому зазначене рішення є підставою 
для реєстрації права комунальної власності на 
таку земельну ділянку в Державному реєстрі ре-
чових прав на нерухоме майно.

Отже, для оформлення прав на не витребувану 
земельну частку (пай) законодавством надається 
термін до 1 січня 2025 року. Однак, за позовом 
власнику невитребуваної земельної частки (паю) 
або його спадкоємцю у разі пропуску строку для 
оформлення права власності на земельну ділянку 
з поважної причини суд може визначити додат-
ковий строк, достатній для такого оформлення. 
У разі відсутності земель сільськогосподарських 
угідь колективної власності така земельна частка 
(пай) може бути виділена в натурі (на місцевості) 
за рахунок земель запасу комунальної власності 
відповідної територіальної громади (за наявності 
таких земель).

Протягом 7 років з дня державної реєстрації 
права комунальної власності на земельну ділянку, 
сформовану з невитребуваної земельної частки 
(паю), забороняється передача її у приватну влас-
ність (крім передачі її власнику не витребуваної 
земельної частки (паю) або його спадкоємцям).

Головний спеціаліст відділу розгляду звернень та 
забезпечення діяльності комісії з питань 

розгляду скарг у сфері державної реєстрації
Управління державної реєстрації

Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області

Тетяна Фролова   
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Емфітевзис як одне із речових прав на нерухомість

ВИ МАЄТЕ ПРАВО ЗНАТИ
Діяльність держави спрямована на гаранту-

вання військовим соціального захисту, створення 
сприятливих умов для реалізації їх конституційного 
обов’язку щодо захисту Вітчизни. Так, законодав-
ством встановлено систему правових і соціальних 
гарантій для військовослужбовців і членів їх сімей.

Основні засади державної політики у сфері 
соціального захисту цієї категорії визначено За-
коном України «Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей». 

Зокрема, захисники мають право на:
отримання первинної та вторинної правової до-

помоги;
першочергове відведення земельних ділянок 

для особистого селянського господарства, ве-
дення садівництва, будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд 
у селах, індивідуального дачного будівництва, бу-
дівництва гаражів;

знижки на оплату користування житлом, кому-
нальними послугами, вартості палива;

безкоштовний проїзд міським, приміським 
і міжміським автотранспортом та додатково 
міжміським залізничним, водним, повітряним або 
автомобільним в обидва напрямки.

Також учасникам бойових дій, особам з інвалід-
ністю внаслідок війни, членам сімей загиблих внас-
лідок війни передбачена щорічна разова грошова 
допомога. Крім цього, законодавством передбаче-
не безоплатне медичне забезпечення.

 Начальник Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області 

Олег Трейтяк

Службові відрядження

Патронат над дитиною – це професійна послуга, що 
передбачає тимчасовий догляд, виховання та реабілітація 
дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подо-
лання дитиною, її батьками або іншими законними пред-
ставниками складних життєвих обставин (насильство, 
бездоглядність, загроза життю, і здоров’ю, проблеми з 
житлом, хвороба батьків або їх ув’язнення тощо). Сім’я 
патронатного вихователя - це сім’я, в якій за згоди всіх її 
членів повнолітня особа, яка пройшла спеціальний курс 
підготовки, виконує обов’язки патронатного вихователя 
на професійній основі.

Це достатньо новий правовий інститут у сімейному 
законодавстві України, який було додано до таких тра-
диційних для українського законодавства інститутів, як 
усиновлення, опіка та піклування над дітьми.

Патронат є однією з форм влаштування дітей, позбав-
лених батьківського піклування, у чужу сім’ю на вихован-
ня. Специфіка патронату в сімейному праві як правового 
інституту виявляється в тому що така передача, відповід-
но до статті 253 Сімейного кодексу України, здійснюється 
за договором про патронат, а не на підставі рішення ор-
гану опіки та піклування. За таким договором орган опіки 
та піклування влаштовує дитину – сироту та дитину, поз-
бавлену батьківського піклування, у сім’ю патронатного 
вихователя.

Крім того, при вирішенні питання про влаштування ди-
тини на виховання у сім’ю патронатного вихователя по-
трібна згода самої дитини, якщо вона досягла такого віку, 
що може її висловити. 

Строк перебування дитини у сім’ї патронатного вихо-
вателя не може перевищувати трьох місяців і встановлю-
ється органом опіки та піклування. Але у разі наявності 

обставин, що обґрунтовують необхідність і доцільність 
перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя по-
над зазначений строк, може бути прийняти рішення про 
продовження строку перебування дитини в сім’ї патронат-
ного вихователя не більш як до шести місяців. 

Ще одним з критеріїв патронатного виховання є оплата 
послуг патронату. Фінансування таких послуг складаєть-
ся з оплати послуги (праці патронатного вихователя), а 
також соціальних виплат на дітей, влаштованих під патро-
нат. Соціальні виплати становлять 2 прожиткових мініму-
ми на кожну дитину відповідного віку. Розмір оплати за 
послугу патронату над дітьми прирівняний до 5 прожитко-
вих мінімумів для працездатної особи. 

Головний спеціаліст відділу державної реєстрації актів 
цивільного стану Управління державної реєстрації Головного

територіального управління юстиції у Чернігівській області 
Оксана Слєдовська

Впровадження обміну земельними ділянками в середині єдиного масиву 
сільськогосподарських земель (консолідація земель) як елемент запобігання агрорейдерству

Команда Чернігівської юстиції інформувала військових у навчальному центрі «Десна»
30 жовтня 2018 року начальник Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області Олег Трейтяк, в.о. 

начальника Управління державної виконавчої служби Ігор Бондарев, начальник відділу взаємодії з суб’єктами державної реє-
страції та підвищення кваліфікації державних реєстраторів Світлана Федчун, начальник відділу систематизації законодавства, 
правової роботи та правової освіти Світлана Трянова, головний спеціаліст відділу з питань нотаріату Наталя Труба, завідувач 
сектору судової роботи та міжнародного представництва Наталія Зенченко  відвідали 169-й навчальний центр «Десна», в/ч 
А0665.

«Проведення таких заходів дає можливість почути з перших вуст правові питання, що виникають у військових, та допомогти 
їх вирішити»,-зазначив на зустрічі очільник обласного управління юстиції Олег Трейтяк.

Військовому складу навчального центру посадовці розповіли про ініціативи та сервіси Мін’юсту, що покликані зробити якіс-
нішими послуги для громадян, роз’яснили новий порядок стягнення заборгованості по аліментам, механізм перетину батьками 
кордону з дітьми, зміни в законодавстві щодо створення передумов для захисту спадкових прав громадян. Були надані правові 
консультації з питань вчинення нотаріальних дій,  порядку виділення земельних ділянок учасникам АТО та ін.

Заходи, що проводяться органами юстиції у військових частинах, мають правопросвітницьку мету, аби кожен військово- 
службовець був обізнаним у своїх правах. Тож фахівці нагадали військовим про пільги та гарантії, що держава гарантує для них.

Патронат над дітьми

Починаючи ще з 90-х років, з отриманням 
незалежності в Україні величезний обсяг зе-
мель був переданий з державної власності 
у колективну власність сільськогосподар-
ських підприємств.

Пізніше у країні почалася кампанія масо-
вого паювання таких земель, склалася ситу-
ація, за якої після розпаювання земель кож-
не поле було поділене на десятки ділянок, 
кожна з яких має власника, але такі поля 
зазвичай використовуються одним чи кіль-
кома орендарями. Якщо людина хоче вийти 
з оренди і використовувати ділянку, розта-
шовану в центрі поля, то цим вона створює 
проблеми і собі, і іншим. Досить час то зе-
мельні ділянки, що належать одному і тому 
ж власнику розташовані у різних частинах 
поля, що незручно для господарювання.

Коли одне поле використовують одночас-
но кілька орендарів, то юридично ті ділян-
ки, які орендує кожен з них, не складають  
замкнених контурів, вони хаотично розкида-
ні по всьому полю. 

Законодавчого механізму, щоб звести 
їх в одне ціле, до недавнього часу не було. 
На практиці все вирішувалося на рівні усних 
угод між орендарями. Ця ситуація створюва-
ла широкі можливості для агрорейдерства. 

На сьогодні Законом України «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів щодо 

вирішення питання колективної власності на 
землю, удосконалення правил землекорис-
тування у масивах земель сільськогосподар-
ського призначення, запобігання рейдерству 
та стимулювання зрошення в Україні», що 
набуває чинності з 01 січня 2019 року врегу-
льовані питання набуття і реалізації оренди 
на земельні ділянки, розташовані у масиві 
земель сільськогосподарського призначення.

По-перше, власники та орендарі земель-
них ділянок сільськогосподарського при-
значення, розташованих у масиві земель 
сільськогосподарського призначення, на 
період дії договору оренди можуть обміню-
ватися належними їм правами користуван-
ня земельними ділянками шляхом взаєм-
ного укладання між ними договорів оренди, 
суб оренди відповідних ділянок. Укладення 
договору суборенди у такому разі не потре-
бує згоди орендодавця, при цьому орендар 
залишається відповідальним перед орендо-
давцем за виконання договору оренди. 

Припинення дії одного з договорів оренди, 
суборенди земельної ділянки, укладених у 
порядку обміну правами користування, при-
пиняє дію іншого договору оренди, суборен-
ди, укладеного взамін, про що обов’язково 
зазначається у таких договорах.

Орендарі земельних ділянок зобов’язані 
письмово повідомити орендодавця про об-

мін належними їм правами користування 
земельними ділянками протягом п›яти днів 
з дня державної реєстрації права суборенди. 
У письмовому повідомленні зазначаються 
кадастровий номер земельної ділянки (за на-
явності), строк, на який укладено договір су-
боренди, та особа, якій передано в суборенду 
земельну ділянку. Письмове повідомлення 
надсилається орендодавцеві рекомендова-
ним листом з повідомленням про вручення 
або вручається йому особисто під розписку.

По-друге, особа, якій належить право ко-
ристування істотною частиною масиву зе-
мель сільськогосподарського призначення, 
має право орендувати інші земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення, роз-
ташовані у такому масиві, а у разі якщо інші 
земельні ділянки перебувають в оренді, - на 
одержання їх у суборенду, за умови передачі 
їх власнику (орендарю) у користування (орен-
да, суборенда) іншої земельної ділянки, роз-
ташованої у цьому ж масиві на такий самий 
строк та на таких самих умовах, якщо внас-
лідок черезсмужжя невикористання таких 
земельних ділянок створює перешкоди у ра-
ціональному використанні земельних ділянок, 
що перебувають у користуванні цієї особи.

Право оренди (суборенди) на земельні 
ділянки, право оренди (суборенди) якими 
набувається особою, якій належить право 

користування істотною частиною масиву 
земель сільськогосподарського призначен-
ня, з передачею взамін права користування 
іншою земельною ділянкою набувається і 
реалізується з такими особливостями:

строк оренди (суборенди) не повинен пере-
вищувати строку користування земельною ді-
лянкою за договором, що укладається взамін;

розмір орендної плати (плати за суборен-
ду) має відповідати орендній платі (платі за 
суборенду) за договором, що укладається 
взамін;

орендар не має переважного права на ку-
півлю орендованої земельної ділянки у разі 
її продажу;

орендар (суборендар) не має права на 
компенсацію іншою стороною договору ви-
трат на поліпшення орендованої земельної 
ділянки, на поновлення договору оренди 
(суб оренди) на новий строк у разі запере-
чень іншої сторони договору;

у разі якщо до земельної ділянки, право 
на яку передається взамін, відсутній доступ з 
краю масиву, особа, якій належить право ко-
ристування істотною частиною масиву земель 
сільськогосподарського призначення, зобов’я-
зана забезпечити землекористувачу право 
проходу, проїзду до такої земельної ділянки на 
умовах безоплатного земельного сервітуту;

у разі якщо в оренду (суборенду) особі, 

якій належить право користування істотною 
частиною масиву земель сільськогосподар-
ського призначення, передається декілька 
земельних ділянок, що належать одній осо-
бі, земельні ділянки, право користування 
якими передається взамін, повинні бути 
пов’язані спільними межами.

Встановлення у договорі оренди (субо-
ренди) земельної ділянки, право на яку пе-
редається взамін, інших умов, ніж передба-
чені цією частиною, допускається лише за 
погодженням іншої сторони договору.

По-третє, власник або користувач земель-
ної ділянки, земельна ділянка якого переда-
ється в оренду (суборенду) особі, якій нале-
жить право користування істотною частиною 
масиву земель сільськогосподарського при-
значення, має право на відшкодування май-
нової шкоди, завданої йому в результаті такої 
передачі, у повному обсязі.

Є в ухваленому законі й інші юридичні 
норми, що стосуються різних питань, зокре-
ма, порядку встановлення земельних сер-
вітутів з ініціативи орендарів, і внесення до 
Державного земельного кадастру відомо-
стей про всі землі сільськогосподарського 
призначення, і встановлення максимального 
строку договорів емфітевзису — 50 років. 

Заступник начальника Управління – начальник 
відділу розгляду звернень та забезпечення 

діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері 
державної реєстрації Управління державної 

Головного територіального управління юстиції  
у Чернігівській області

В’ячеслав Черниш

Практично у всіх державних підприємств, установ та 
організацій у процесі своєї діяльності виникає необхід-
ність направлення співробітників у службові відрядження.

Регулювання службових відряджень в Україні визна-
чено рядом законів та підзаконних актів, зокрема: Кон-
ституцією України, Кодексом Законів про працю Укра-
їни, Податковим Кодексом України, постановою Кабі-
нету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 98 
«Про суми та склад витрат на відрядження державних 
службовців, а також інших осіб, що направляються у 
відрядження підприємствами, установами та організа-
ціями, які повністю або частково утримуються (фінансу-
ються) за рахунок бюджетних коштів», Інструкцією про 
службові відрядження в межах України та за кордон, 
затвердженої наказом Міністерства фінансів України 
13 березня 1998 року за № 59 (далі – Інструкція) та ін.

Відрядженням вважається поїздка працівника за 
розпорядженням керівника підприємства, установи, 
організації для виконання службового доручення поза 
місцем постійної роботи.

У тих випадках, коли філії, дільниці та інші підрозділи 
підприємства знаходяться в іншій місцевості, місцем 
постійної роботи вважається той підрозділ, робота в 
якому обумовлена трудовим договором (контрактом).

Згідно з Інструкцію службові поїздки працівників, по-
стійна робота яких проходить у дорозі або має роз’їзний 
(пересувний) характер, не вважаються відрядженнями, 
якщо інше не передбачено законодавством, колектив-
ним договором, трудовим договором (контрактом) між 
працівником і власником (або уповноваженою ним осо-
бою/керівником).

Кодекс Законів про працю України встановлює за-
борону щодо направлення у відрядження вагітних жі-
нок і жінок, що мають дітей віком до трьох років. Жінки, 
що мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років 
або дітей з інвалідністю, не можуть направлятись у від-
рядження без їх згоди.

Днем вибуття у відрядження вважається день від-
правлення поїзда, літака, автобуса або іншого тран-
спортного засобу з місця постійної роботи відряджено-
го працівника, а днем прибуття з відрядження – день 
прибуття транспортного засобу до місця постійної ро-
боти відрядженого працівника.

Також слід розглянути питання, пов’язані з робочим 
часом та оплатою праці працівника, який направлений 

у службове відрядження. На працівника, який перебу-
ває у відрядженні, поширюється режим робочого часу 
того підприємства, до якого він відряджається. Якщо 
працівника спеціально відрядили для роботи у вихідні 
або святкові і неробочі дні, то компенсація за роботу в 
ці дні виплачується відповідно до чинного законодав-
ства. У разі, коли працівник відбуває у відрядження у 
вихідний день, то йому після повернення з відрядження 
в установленому порядку надається інший день відпо-
чинку (таким чином вирішується і ситуація, коли нака-
зом передбачено повернення працівника з відряджен-
ня у вихідний день).

Працівнику, який направлений у службове відряд-
ження, оплата праці за виконану роботу здійснюється 
за всі робочі дні тижня за графіком, установленим за 
місцем постійної роботи, і розмір такої оплати праці не 
може бути нижчим середнього заробітку.

Направлення працівника підприємства у відряджен-
ня здійснюється керівником цього підприємства або 
його заступником (направлення у відрядження держав-
ного службовця здійснюється керівником державної 
служби) і оформляється наказом (розпорядженням) із 
зазначенням: пункту призначення, найменування під-
приємства, куди відряджений працівник, строку й мети 
відрядження.

Підприємство, що відряджає працівника, зобов’я-
зане ознайомити його з кошторисом витрат (або з 
довідкою-розрахунком на виданий аванс, складеною 
за довільною формою), а також з вимогами норматив-
но-правових актів стосовно звітування про використан-
ня коштів, виданих на відрядження.

За порушення законодавства про відрядження як 
керівники та посадові особи підприємства (установи 
організації), так і працівники, які відряджаються, притя-
гуються до різних видів відповідальності, що зокрема 
передбачені Податковим Кодексом України, Кодексом 
про адміністративні правопорушення України, Законом 
України «Про визначення розміру збитків, завданих під-
приємству, установі, організації розкраданням, знищен-
ням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних 
металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей», 
указом Президента України «Про застосування штраф-
них санкцій за порушення норм з регулювання обігу го-
тівки» від 12.06.1995 № 436/95 та іншими актами.

Головний спеціаліст відділу персоналу Головного 
територіального управління юстиції у Чернігівській області

Ірина Сердюк

Окрім права власності на нерухоме май-
но, зокрема, земельну ділянку, цивільним 
законодавством визначено й інші речові 
права на нерухомість, серед яких цікавим 
є емфітевзис - право користування чужою 
земельною ділянкою для сільськогосподар-
ських потреб.

Це право встановлюється договором 
між власником земельної ділянки й особою, 
яка виявила бажання користуватися цією 
земельною ділянкою для сільськогосподар-
ських потреб (землекористувач). 

Треба зазначити, що на відміну від Типо-
вого договору оренди землі типового дого-
вору емфітевзису в Україні не затвердже-
но. Такий договір укладається в письмовій 
формі та за домовленістю сторін може бути 
нотаріально посвідчений.

За бажанням сторін цей договір може 
бути строковим або безстроковим. Зако-
нодавчо визначено, що строк дії догово-
ру про встановлення емфітевзису щодо 
сільськогосподарських земельних ділянок 
державної або комунальної власності не 
може перевищувати 50 років. А строк до-
говору про надання права користування 
чужою сільськогосподарською земельною 
ділянкою приватної власності законом не 
обмежується і встановлюється сторонами 
договору за домовленістю.

Таким чином, власник земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення може 
передати її в користування землекорис-
тувачу на будь-який строк. Але у випадку 
укладення договору емфітевзису на невиз-
начений строк, будь-яка зі сторін, яка має 
намір відмовитися від договору, повинна по-
передньо попередити про це другу сторону 
не менш як за один рік.

Основною перевагою договору емфі-
тевзису над договором оренди є те, що влас-
ник земельної ділянки може отримати плату 
за весь термін користування земельною ді-
лянкою одноразово, а не шляхом отримання 
щорічних платежів, як це відбувається при 
передачі земельних ділянок в оренду. Од-
нак, за домовленістю між сторонами оплата 
може здійснюватися періодично.

Важливою особливістю емфітевзису є 

те, що право користування чужою земель-
ною ділянкою для сільськогосподарських 
потреб може відчужуватися і передаватися 
у спадок, за винятком права користування 
земельною ділянкою державної або кому-
нальної власності для сільськогосподар-
ських потреб, яке не може бути відчужено її 
землекористувачем іншим особам, внесено 
до статутного фонду, передано у заставу. 

Таким чином, землекористувач, набувши 
на підставі договору право користування 
земельною ділянкою для сільськогосподар-
ських потреб, набуває ще право відчуження 
емфітевзису іншій особі шляхом укладення 
з нею договору купівлі-продажу, дарування 
тощо, а також право передачі користування 
земельною ділянкою у порядку спадкування.

У разі продажу права користування 
земельною ділянкою землекористувачем 
власник земельної ділянки може скориста-
тись своїм переважним правом на його при-
дбання і тим самим поєднати в одній особі 
власника і користувача земельної ділянки. 
Якщо власник земельної ділянки не здійс-
нює викупу емфітевзису, то він не зможе 
запобігти його продажу іншій особі.

Водночас, якщо землекористувач прода-
ватиме своє право емфітевзису іншій особі, 
то власник земельної ділянки матиме пра-
во на отримання певного відсотку від ціни 
продажу, розмір якого має бути визначений 
договором.

Відповідно до Закону України «Про дер-
жавну реєстрацію речових прав на нерухо-
ме майно та їх обтяжень» право емфітевзи-
су є речовим правом, підлягає державній 
реєстрації в Державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майно і виникає саме із 
дня такої реєстрації. Лише з моменту та-
кої реєстрації власник земельної ділянки 
вважатиметься таким, що передав право 
емфітевзису землекористувачу, а землеко-
ристувач – його набув.

Для проведення державної реєстрації 
емфітевзису державному реєстратору не-
рухомості подаються або пред’являються 
такі документи: 

- заява встановленої форми про реєстра-
цію права; 

- документ, що посвідчує особу заявника;
 - реєстраційний номер облікової картки 

платника податків заявника;
- у разі подання заяви уповноваженою 

особою додатково подається оригінал та 
копія документа, що підтверджує її повнова-
ження (нотаріально засвідчена довіреність, 
якщо від фізичної особи), документ, що 
посвідчує особу представника та його реє-
страційний номер облікової картки платника 
податків; 

- документ про сплату адміністративного 
збору (у випадку, коли особа звільнена від 
сплати адміністративного збору, вона подає 
документ, що підтверджує право на звіль-
нення від сплати адміністративного збору); 

- документ, що підтверджує виникнення 
емфітевзису (зокрема, укладений в уста-
новленому законом порядку договір чи його 
дублікат, свідоцтво про право на спадщину, 
тощо).

Законодавчо визначено випадки, за яких 
право користування земельною ділянкою 
для сільськогосподарських потреб може 
бути припинено:

- поєднання в одній особі власника зе-
мельної ділянки та землекористувача;

- сплив строку, на який було надано пра-
во користування;

- викуп земельної ділянки у зв›язку із сус-
пільною необхідністю.

Треба зазначити, що припинення права 
користування земельною ділянкою для сіль-
ськогосподарських потреб також підлягає 
обов’язковій державній реєстрації.

Доцільність укладення договору емфі-
тевзису чи договору оренди земельної ді-
лянки визначається у кожному конкретному 
випадку та залежить від мети укладення 
договору, з визначенням усіх ризиків та пе-
реваг вибору кожного з варіантів.

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

реєстрації Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області 
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