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Право на безоплатну 
правову допомогу

Чи закріплено на законодавчому рівні право на безоплатну правову 
допомогу та порядок реалізації цього права?

Стаття 59 Конституції України передбачає, що кожен має право на правову допомо-
гу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно.

Саме Закон України «Про безоплатну правову допомогу» (який був прийнятий 2 
червня 2011 року і набрав чинності 9 липня 2011 року) визначив зміст права на безоп-
латну правову допомогу, порядок реалізації цього права, підстави та порядок надання 
безоплатної правової допомоги, державні гарантії щодо надання безоплатної правової 
допомоги.

Важливо зазначити, що Закон України «Про безоплатну правову допомогу» пе-
редбачає два види безоплатної правової допомоги: безоплатна первинна правова до-
помога і безоплатна вторинна правова допомога. Якщо безоплатна первинна правова 
допомога включає (як види правових послуг): надання правової інформації; надання 
консультацій і роз’яснень з правових питань; складення заяв, скарг та інших документів 
правового характеру (крім документів процесуального характеру); надання допомоги в 
забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації, то безоплат-
на вторинна правова допомога включає (як види правових послуг): захист; здійснення 
представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову до-
помогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед 
іншими особами; складення документів процесуального характеру.

Хто надає безоплатну первинну правову допомогу і хто має право на 
її отримання?

Безоплатну первинну правову допомогу надають органи виконавчої влади; органи 
місцевого самоврядування; фізичні та юридичні особи приватного права; спеціалізовані 
установи.

В управліннях юстиції області функціонують громадські приймальні, на базі яких на-
дається безоплатна первинна правова допомога (1 - при Головному управлінні юстиції 
і 23 – при територіальних управліннях). Встановлено єдиний графік прийому громадян: 
щовівторка та щочетверга з 10.00 до 16.00.

Ст. 8 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» передбачено, що право 
на безоплатну первинну правову допомогу згідно з Конституцією України та цим Зако-
ном мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.

Необхідно підкреслити, що в 2014 році (станом на 1 листопада) в громадській при-
ймальні Головного управління юстиції у Чернігівській області було надано 261 консуль-
тацію. Загальний показник наданих консультацій через мережу громадських прийма-
лень районних, міськрайонних, міського управлінь юстиції Чернігівської області стано-
вить 2033 консультації. 

Характер питань, з якими громадяни звертаються за наданням безоплатних право-
вих консультацій до громадських приймалень органів юстиції, охоплює різні галузі пра-
ва: цивільне, сімейне, земельне, спадкове, трудове та інші питання.

Хто є суб’єктами надання безоплатної вторинної правової допомоги?
Суб’єктами надання безоплатної вторинної правової допомоги є центри з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та адвокати, включені до Реєстру адвокатів, 
які надають безоплатну вторинну правову допомогу. Але не всіх бажаючих адвокатів 
включають до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, а 
саме тих, які пройшли відповідний конкурсний відбір.

В період з 2012 по 2014 роки Головним управлінням юстиції у Чернігівській області 
було проведено шість конкурсів з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоп-
латної вторинної правової допомоги. Конкурсний відбір пройшли 150 адвокатів, яких 
включено до вказаного реєстру.

Які особи мають право на безоплатну вторинну правову допомогу?
На відміну від права на отримання безоплатної первинної правової допомоги, право 

на безоплатну вторинну правову допомогу мають не всі особи. 
На даний час до них відносяться:

• особи, до яких застосовано адміністративне затримання; 
• особи, до яких застосовано адміністративний арешт; 
• особи, які відповідно до положень кримінального процесуального законодавства 

вважаються затриманими;
• особи, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;
• особи, у кримінальних провадженнях стосовно яких відповідно до положень Кри-

мінального процесуального кодексу України захисник залучається слідчим, про-
курором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або 
проведення окремої процесуальної дії, а також особи, засуджені до покарання у 
вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослуж-
бовців або обмеження волі.

Чи буде розширено коло осіб на отримання права на безоплатну вто-
ринну правову допомогу і куди їм необхідно буде безпосередньо звер-
татись?

Згідно пункту 6 Розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про 
безоплатну правову допомогу» надання безоплатної вторинної правової допомоги всім 
категоріям осіб, зазначеним у статті 14 цього Закону, в повному обсязі забезпечується 
з 1 липня 2015 року. Це означає, що з 1 липня 2015 року безоплатна вторинна правова 
допомога буде надаватись також особам, які перебувають під юрисдикцією України, якщо 
середньомісячний сукупний дохід їхньої сім’ї нижчий суми прожиткового мінімуму, розра-
хованого та затвердженого відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум» для 
осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, інвалідам, які 
отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох 
прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, дітям-сиротам, дітям, позбавленим бать-
ківського піклування, безпритульним дітям, дітям, які можуть стати або стали жертвами 
насильства в сім’ї, ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі 
заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особам, які належать до числа 
жертв нацистських переслідувань та іншим.

Звернення про надання одного з видів безоплатної вторинної правової допомоги 
подаються особами, які досягли повноліття, до Центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги або до територіального органу юстиції за місцем фактичного про-
живання таких осіб незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування 
особи.

Начальник
Головного управління юстиції у Чернігівській області 

Юрій Власенко

Як звернутись до Європейського суду 
з прав людини?

Міністерство юстиції України 
розпочало співпрацю з 

громадською ініціативою 
«Професійний уряд»

Ініціатива «Професійний Уряд» започаткована у березні 2014 року та об’єднує понад 2000 випускників 
закордонних університетів та навчальних програм. Основною метою організації є прискорення реформу-
вання економіки, подолання корупції та зміцнення демократичних інститутів в Україні шляхом рекоменда-
цій кваліфікованих спеціалістів із закордонною освітою на посади в державному секторі.

 – Ми прийняли пакет антикорупційних законів, які розробля-
лися спільно з європейськими фахівцями. Зараз саме основне 
– це імплементація прийнятих документів. Тому перед Мін’юстом 
стоїть завдання розробити підзаконні акти, які будуть передба-
чати проведення прозорих конкурсів на заміщення посади ке-
рівника Антикорупційного бюро, на обрання членів Національної 
антикорупційної комісії. І тут була б корисною співпраця з вашою 
організацією, – зазначив Міністр юстиції Павло Петренко.

Він також зауважив, що в рамках антикорупційного напряму 
роботи надзвичайно важливим є питання відкриття майнових ре-
єстрів. 

– Тут ми зайняли активну позицію і провели відповідний за-
кон через парламент. Ми маємо правові підстави для відкриття 
реєстрів. Вже з 1 січня громадяни отримають доступ до Держав-
ного реєстру речових прав на нерухоме майно, – сказав очільник 
Мін’юсту.

При цьому він наголосив на необхідності прибрати державну 
монополію в реєстрації речових прав і бізнесу, і передати повно-
важення більш широкому колу суб’єктів. Ці функції зможуть ре-
алізовувати представники місцевих органів влади, нотаріуси та 
інші суб’єкти.

Міністр юстиції наголосив на необхідності якнайшвидшого 
проведення судової реформи, а також запровадження реформи 
державної служби і створення електронного врядування. Водно-

час він звернув увагу, що реформування державної служби неможливе без змін у системі оплати праці спеціалістам. 
Адже нинішні зарплати держслужбовців нездатні конкурувати з приватним сектором.

Європейський суд з прав людини є одним із най-
більших досягнень Європейського співтовариства - ор-
ганізацією, створеною в ім’я контролю за дотриманням 
прав і свобод людини і громадянина закріплених в Кон-
венції про захист прав і основоположних свобод люди-
ни (далі - Конвенція).

Важливим елементом є те, що особа може скаржитися 
до Європейського суду з прав людини (далі - Суд) лише на 
ті факти, за які несе відповідальність певна державна струк-
тура (орган законодавчої влади, адміністративна установа, 
суд та ін.) держави. Суд не розглядає заяви, спрямовані про-
ти приватних осіб або недержавних організацій.

До Суду можна звернутись лише після того, як особа 
вичерпає всі національні засоби правового захисту, і лише 
протягом шести місяців після дати винесення остаточного 
рішення. Суд не може приймати до розгляду заяви, які не 
відповідають даним умовам прийнятності.

Усю кореспонденцію стосовно скарги необхідно надси-
лати за адресою:

The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F–67075 STRASBOURG CEDEX
FRANCE – ФРАНЦІЯ.
В статті 47 Регламенту Суду зазначено, що кожна за-

ява, відповідно до статті 34 Конвенції, подається на блан-
ку, наданому Секретаріатом Суду, якщо Суд не вирішить 
інакше. Заява повинна містити всю інформацію, яка ви-
магається у відповідних частинах формуляру (бланк фор-
муляра заяви до Суду, а також нотатка для заповнення 
формуляра заяви до Суду розміщені на офіційному веб-сай-
ті Головного управління юстиції у Чернігівській області 
http://just.cg.gov.ua/ (рубрика Представник урядового упов-
новаженого у справах Європейського суду з прав людини)).

В заяві необхідно:
а) навести стислий виклад фактів, щодо яких особа 

скаржитися, та суть скарг;
б) зазначити права, гарантовані Конвенцією або прото-

колами до неї, які, на думку особи, були порушені;
в) назвати національні засоби юридичного захисту, яки-

ми особа скористалася;
г) навести перелік рішень судів (або інших державних 

органів) у справі із зазначенням дати кожного рішення та 
органу, який його виніс, а також коротку інформацію про 
зміст цього рішення. До листа необхідно додати копії самих 
рішень (Суд не повертає надіслані йому документи, тому 
необхідно надсилати виключно копії, а не оригінали).

Заява повинна бути підписана заявником чи його пред-
ставником (в даному випадку до заяви додається оригінал 
довіреності, підписаний заявником).

Слід підкреслити, що процедура розгляду справи 
безкош товна. Процедура розгляду справ Судом є письмо-
вою, що не потребує особистої присутності особи у Суді. 

Особу обов’язково буде поінформовано про будь-яке 
рішення, винесене Судом у відповідній справі.

Для одержання роз’яснень з питань щодо звернення до 
Європейського суду з прав людини особи можуть зверта-
тись до Головного управління юстиції у Чернігівській області 
(м. Чернігів, пр-т Миру, 43, каб. 216).

Заступник начальника
Головного управління юстиції у Чернігівській області 

Володимир Бобруйко
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УСУНЕННЯ ВІД ПРАВА НА 
СПАДКУВАННЯ

Оголошення

Статтею 1224 Цивільного кодексу 
України передбачено перелік обставин, 
за наявності яких право на спадкуван-
ня у певних осіб не виникає, тобто вони 
усуваються від спадкування як за за-
повітом, так і за законом. Усунення від 
права на спадкування тісно пов’язано з 
протиправною поведінкою спадкоємця 
або невиконанням обов’язків, покладе-
них на нього законом.

До переліку умов та підстав, які 
усувають певних спадкоємців від права 
на спадкування, належать:

- умисне позбавлення життя спад-
кодавця чи будь-кого з можливих спад-
коємців або вчинення замаху на їхнє 
життя;

- умисне перешкоджання спад-
кодавцеві скласти заповіт, внести до 
нього зміни або скасувати заповіт, що 
сприяє виникненню права на спадку-
вання для себе чи інших осіб, а також 
своїми діями сприяє збільшенню част-
ки у спадщині;

- позбавлення батьківських прав 
щодо дитини у разі спадкування після 
неї за законом, якщо їхні права не були 
поновлені на час відкриття спадщини;

- ухилення від виконання обов’язку 
щодо утримання спадкодавця батька-
ми, повнолітніми дітьми та іншими осо-
бами, якщо це встановлено судовим 
рішенням;

- визнання судом шлюбу недійсним 
або, якщо його недійсність встановле-
на законом при спадкуванні одним із 
подружжя;

- ухилення від надання допомоги 
спадкодавцеві, який через похилий 
вік, тяжку хворобу або каліцтво був у 
безпорадному стані, якщо ці обставини 
встановлені судовим рішенням щодо 
спадкоємців, що цим рішенням усува-
ються від спадщини за законом.

Усунення від права на спадкування 
можливе на підставі вироку суду або 
судового рішення, за винятком випадку 
недійсності шлюбу. Тому, для усунення 
від спадкування необхідно встановити 
протиправність дій, підтверджених в 
установленому законом порядку.

Не можуть бути усунуті від спадку-
вання особи, які вчинили протиправні 
дії проти спадкодавця або спадкоємців 
за необережністю.

Положення статті 1224 Цивільного 
кодексу України поширюються на всіх 
спадкоємців, у тому числі й на тих, 
хто має право на обов’язкову частку у 
спадщині, а також на осіб, на користь 
яких зроблено заповідальний відказ.

Передбачені випадки, коли окремі 
положення зазначеної статті не засто-
совуються. Такими винятками є обста-
вини, за яких спадкодавець, знаючи 
про замах на своє життя, все ж при-
значив особу у заповіті своїм спадко-
ємцем.

Виходячи з положень вказаної 
вище статті, особа, яка винна у вчи-
ненні умисного злочину, що спричинив 
смерть спадкодавця, усувається від 
спадкування незалежно від того, чи ді-
яла вона з метою отримання спадщини 
або її дії були викликані іншими причи-
нами, важливо лише, що ці дії сприя-
ли закликанню особи до спадкування 
або збільшення її частки у спадщині. 
Аналогічне правило застосовується і у 
випадку умисного позбавлення життя 
будь-кого іншого з можливих спадко-
ємців або в разі спроби вчинити замах 
на їхнє життя. Оскільки такі діяння є 
кримінально караними, вони повинні 
бути підтверджені вироком суду, який 
є самостійною і достатньою підставою 
для позбавлення спадщини.

Усуненими від права на спадкуван-
ня будуть особи, які умисно перешкод-
жали спадкодавцеві скласти заповіт, 
внести зміни або його скасувати, але 
за умови, що такі діяння сприяли ви-
никненню права на спадкування у них 
або інших осіб, або збільшенню їхньої 
частки у спадщині. Підставою для усу-
нення від спадкування таких осіб буде 
судове рішення яким встановлено, що 
незаконні дії осіб у перешкоджанні ви-
разити, змінити чи скасувати спадко-

давцю своє волевиявлення у заповіті 
здійснені умисно.

Не зможуть спадкувати батьки, 
позбавлені батьківських прав щодо 
дитини-спадкодавця, якщо судове рі-
шення про їх позбавлення було в силі 
на час відкриття спадщини.

Наслідком ухилення особи від на-
дання допомоги спадкодавцеві, який 
потребував допомоги, що полягало в 
умисних діях чи бездіяльності особи, 
спрямованих на уникнення обов’язку 
забезпечити підтримку та допомогу 
спадкодавцю, є позбавлення такої осо-
би права на спадкування. Факт ухилен-
ня особи від виконання обов’язку щодо 
утримання спадкодавця встановлю-
ється судом. При цьому враховується 
поведінка особи, розуміння нею свого 
обов’язку щодо надання допомоги, її 
необхідність для існування спадкодав-
ця, наявність можливості для цього та 
свідомого невиконання такою особою 
встановленого законом обов’язку.

Також не мають права на спад-
кування за законом одна після одної 
особи, шлюб між якими є недійсним 
або визнаний таким за рішенням суду. 
Водночас в інтересах добросовісного 
подружжя закон передбачає виняток. 
Якщо рішення про визнання шлюбу не-
дійсним прийняте після смерті одного з 
подружжя, то за другим із подружжя, 
який не знав та не міг знати про пере-
шкоди до реєстрації шлюбу, суд може 
визнати право на спадкування у спіль-
ному майні подружжя, нажитому під 
час шлюбу. 

Підсумовуючи викладене, варто 
зазначити, що правильне застосування 
статті 1224 Цивільного кодексу України 
не призведе до закликання до спадку-
вання «негідних» спадкоємців.

Головний спеціаліст 
відділу нотаріату 

Головного управління юстиції у 
Чернігівській області 

Надія Авраменко

Виконавчий збір - це кошти, які стягуються з боржника, якщо ним самостійно не 
виконано рішення у строк, що встановлюється державним виконавцем. Виконавчий збір 
становить 10% від суми, що підлягає стягненню, або вартості майна боржника, якщо 
виконавчим документом передбачено його передача стягувачу.

У разі невиконання боржником, у той самий строк, рішення немайнового характе-
ру (рішення, за якими боржник зобов’язаний особисто вчинити певні дії або утриматись 
від їх вчинення) виконавчий збір стягується у наступних розмірах: 40 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян – для фізичної особи, та 80 неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян – для юридичної особи.

Окрім того, виконавчий збір стягується з боржника також у разі повернення вико-
навчого документа без виконання за письмовою заявою стягувача та у разі самостійно-
го виконання боржником рішення після початку його примусового виконання, зокрема 
шляхом перерахування коштів безпосередньо на рахунок стягувача.

Постанова про стягнення виконавчого збору може бути оскаржена в десятиденний 
строк у порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження».

Слід зазначити, що законодавством передбачено категорії рішень, за якими вико-
навчий збір не стягується. Це виконавчі документи про конфіскацію майна, про стягнен-
ня періодичних платежів, стягнення виконавчого збору, накладення арешту на майно 
для забезпечення позовних вимог, відшкодування витрат, пов’язаних з організацією та 
проведенням виконавчих дій і стягнення штрафів.

Постанова про стягнення виконавчого збору виноситься при першому надходженні 
виконавчого документа державному виконавцю. При наступних пред’явленнях до ви-
конання виконавчого документа державному виконавцеві виконавчий збір стягується в 
частині, що не була стягнута при попередньому виконанні. 

Слід також зазначити, що у разі якщо стягнутої з боржника суми недостатньо для 
задоволення в повному обсязі вимог стягувача, виконавчий збір сплачується пропорцій-
но до стягнутої суми. У разі закінчення виконавчого провадження у зв’язку із скасуван-
ням рішення, що підлягало виконанню на основі виконавчого документа, виконавчий 
збір повертається боржникові.

У випадку завершення виконавчого провадження з виконання рішення немайно-
вого характеру та в разі закінчення виконавчого провадження з підстав, передбачених 
Законом України «Про виконавче провадження» (стаття 49), якщо виконавчий збір не 
стягнуто, державний виконавець не пізніше наступного робочого дня після завершення 
(закінчення) такого виконавчого провадження відкриває виконавче провадження за по-
становою про стягнення виконавчого збору.

Головний спеціаліст відділу організації 
та контролю за виконанням рішень управління 

державної виконавчої служби 
Головного управління юстиції у Чернігівській області

Тетяна Богдан

Стягнення 
виконавчого збору

Відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» державний 
виконавець зобов’язаний прийняти до виконання виконавчий документ і 
протягом трьох робочих днів винести постанову про відкриття виконавчого 
провадження. У постанові державний виконавець надає боржнику строк 
для самостійного виконання рішення до 7 днів, а для виконання рішення 
щодо виселення – 15 днів з моменту винесення постанови. По закінченню 
зазначених строків державний виконавець розпочинає примусове вико-
нання рішення та виносить постанову про стягнення з боржника виконав-
чого збору і витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих 
дій, передбачених Законом.

До відділу державної виконавчої служби Борзнянського районного 
управління юстиції (м. Борзна, вул. Ганни Барвінок, 7) викликається Мохонь 
(Редька) Наталія Федорівна (місце реєстрації: Борзнянський район, 
с. Печі, вул. Гагаріна, 40) з питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Варивода Н.А., контактний телефон (04653) 
2-16-59. Режим роботи: пн. – чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Борзнянського районного 
управління юстиції (м. Борзна, вул. Ганни Барвінок, 7) викликається 
Коломієць Валерій Анатолійович (місце реєстрації: м. Борзна 
вул. Боженка,15 ) з питань виконання рішення суду.

Головний державний виконавець Заєвська М.Л., контактний телефон 
(04653) 2-16-59. Режим роботи: пн. – чт. з 8.30 по 17.30 год, пт. з 8.30 по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Борзнянського районного 
управління юстиції ( м. Борзна, вул. Ганни Барвінок, 7) викликається Пінчук 
Тетяна Василівна (місце реєстрації: Чернігівська область, Борзнянський 
район с. Жданів, вул. Лісова, буд.28, ) з питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Морська Л.М., контактний телефон (04653) 
2-16-59. Режим роботи: пн. – чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Борзнянського районного 
управління юстиції ( м.Борзна, вул.Ганни Барвінок, 7) викликається Кудра 
Валентина Василівна (місце реєстрації: Чернігівська область, Борзнянський 
район с.Красностав вул. Кривошеївка , буд.2, ) з питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Морська Л.М., контактний телефон (04653) 
2-16-59. Режим роботи: пн. – чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Борзнянського районного 
управління юстиції ( м. Борзна, вул. Ганни Барвінок, 7) викликається 
Івашин Анатолій Іванович (місце реєстрації: Чернігівська область, 
Борзнянський район с. Комарівка вул. Комсомольська, буд.76, ) з питань 
виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Морська Л.М., контактний телефон (04653) 
2-16-59. Режим роботи: пн. – чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Ніжинського міськрайонного 
управління юстиції (м. Ніжин, пл. Заньковецької, 4 каб.№1) викликається 
Васильєв В’ячеслав Анатоллійович (місце реєстрації м. Ніжин, 
вул. У.Громової, 13) з питань виконання вимог про сплату аліментів та боргів. 

Заступник начальника Кашлюк С.М. контактний телефон (04631) 23296. 
Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Носівського районного 
управління юстиції (м. Носівка, вул. Центральна,20) викликається 
Прилипко Валерій Юрійович ( Носівський район, с. Червоні 
Партизани, вул. Лугова, 2) з питань виконання рішень судів та інших 
органів.

Державний виконавець Драган І.С. контактний телефон 2-24-35. Режим 
роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Носівського районного 
управління юстиції (м. Носівка, вул. Центральна,20) викликається Тиводар 
Василь Іванович (Носівський район, с. Плоске, вул. Мірошника, 28) з 
питань виконання рішень судів та інших органів.

Державний виконавець Драган І.С. контактний телефон 2-24-35. Режим 
роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Носівського районного 
управління юстиції (м. Носівка, вул. Центральна,20) викликається 
Казакбаєв Тимур Гафурджанович ( Носівський район, с. Андріївка, вул. 
Андріївська, 14) з питань виконання рішень судів та інших органів.

Державний виконавець Драган І.С. контактний телефон 2-24-35. Режим 
роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Носівського районного 
управління юстиції (м. Носівка, вул. Центральна,20) викликається Кот 
Сергій Миколайович ( м. Носівка, вул. 9 Січня, 11) з питань виконання 
рішень судів та інших органів.

Державний виконавець Драган І.С. контактний телефон 2-24-35. Режим 
роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Носівського районного 
управління юстиції (м. Носівка, вул. Центральна,20) викликається Азімов 
Федір В’ячеславович (м. Носівка, вул. Привокзальна, 1) з питань виконання 
рішень судів та інших органів.

Державний виконавець Драган І.С. контактний телефон 2-24-35. Режим 
роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул. Пушкіна, 73, каб. 4) викликається 
Нужа Євгенія Миколайовича (місце реєстрації: м. Прилуки, вул. Вавілова, 
28 кв. 46) з питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Клименко Л.Г., контактний телефон (04637) 5-21-
47. Режим роботи: пн.- чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул. Пушкіна, 73, каб. 4) викликається 
Шевченко Наталія Василівна (місце реєстрації: м. Прилуки, вул. 8 Бе-
резня, 33 «В» кв. 16) з питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Клименко Л.Г., контактний телефон 
(04637) 5-21-47. Режим роботи: пн.- чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 
по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул. Пушкіна, 73, каб. 4) викликається 
Яковенко Юрій Володимирович (місце реєстрації: м. Прилуки, вул. Юр-
ченка, 13) з питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Клименко Л.Г., контактний телефон 
(04637) 5-21-47. Режим роботи: пн.- чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 
по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул. Пушкіна, 73, каб. 4) викликається 
Павлишина Тетяна Володимирівна (місце реєстрації: м. Прилуки, вул. 
Вавілова, 25 А кв. 6, вул. Ярмаркова,51 кв. 1) з питань виконання рішення 
суду.

Державний виконавець Клименко Л.Г., контактний телефон (04637) 5-21-
47. Режим роботи: пн.- чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

До відділу Державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул. Пушкіна,73 ,4-й поверх, 7кабінет) 
викликається Юрченко Олександр Миколайович (місце реєстрації, 
м. Прилуки, вул. Дачна, б.4 з питання виконання рішення суду.

Державний виконавець Лень Н.О., контактний телефон 5-21-47. Режим 
роботи: пн.-чт. з 8.30 до 17.30 год., пт. з 8.30 до 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки вул. Пушкіна, 73, каб. 4) викликається 
Сипко Сергій Володимирович (місце реєстрації: с. Івківці вул. Неза-
лежності, 6 кв. 7) з питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Москальова О.М., контактний телефон (237) 
5-21-47. Режим роботи пн.-чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки вул. Пушкіна, 73, каб. 4) викликається 
Жуменко Олеся Володимирівна (місце реєстрації: смт. Ладан вул. Миру, 1) 
з питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Москальова О.М., контактний телефон (237) 
5-21-47. Режим роботи пн.-чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки вул. Пушкіна, 73, каб. 4) викликається 
Гарда Оксана Василівна (місце реєстрації: смт. Ладан вул. Миру, 93 кв. 3) з 
питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Москальова О.М., контактний телефон (237) 
5-21-47. Режим роботи пн.-чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки вул. Пушкіна, 73, каб. 4) викликається 
Зінченко Сніжана Олександрівна (місце реєстрації: м. Прилуки вул. Бере-
гова, 32А) з питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Москальова О.М., контактний телефон (237) 
5-21-47. Режим роботи пн.-чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки вул. Пушкіна, 73, каб. 4) викликається 
Горбань Анатолій Петрович (місце реєстрації: смт. Ладан вул. Жовтнева, 
6) з питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Москальова О.М., контактний телефон 
(237) 5-21-47. Режим роботи пн.-чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 
16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки вул. Пушкіна, 73, каб. 4) викликається 
Зазява Віталій Миколайович (місце реєстрації: смт. Ладан вул. Б.Хме-
льницького, 4) з питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Москальова О.М., контактний телефон (237) 
5-21-47. Режим роботи пн.-чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

До відділу Державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул. Пушкіна,73,4-й поверх, 7кабінет) 
викликається Ломако Андрій Володимирович (місце реєстрації, 
м. Прилуки, вул. Костянтинівська, б.124, кв.27 з питання виконання рішення 
суду).

Державний виконавець Кизим П.А., контактний телефон 5-21-47. Режим 
роботи: пн.-чт. з 8.30 до 17.30 год., пт. з 8.30 до 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул. Пушкіна, 73, каб. 4) викликається 
Голобородько Олена Станіславівна (місце реєстрації: м. Прилуки, 
вул. Боброва, 58) з питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Глущенко І.П., контактний телефон (04637) 5-21-
47. Режим роботи: пн.- чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул. Пушкіна, 73, каб. 4) викликається 
Ткаченко Лариса Сергіївна (місце реєстрації: м. Прилуки, 
в-д. Опанасівський, 1/1) з питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Глущенко І.П., контактний телефон (04637) 5-21-
47. Режим роботи: пн.- чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул. Пушкіна, 73, каб. 4) викликається 
Скрипка Тетяна Миколаївна (місце реєстрації: м. Прилуки, вул. Тур-
генєва, 46 кв. 8) з питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Глущенко І.П., контактний телефон (04637) 5-21-
47. Режим роботи: пн.- чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул. Пушкіна, 73, каб. 4) викликається 
Масьома Наталія Борисівна (місце реєстрації: м. Прилуки, пр.Густинський, 
2) з питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Глущенко І.П., контактний телефон (04637) 5-21-
47. Режим роботи: пн.- чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул. Пушкіна, 73, каб. 4) викликається 
Масьома Андрій Леонідович (місце реєстрації: м. Прилуки, пр. Густинський, 
2) з питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Глущенко І.П. контактний телефон 
(04637) 5-21-47. Режим роботи: пн.- чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 
8.30 по 16.30 год.

Право на спадкування виникає 
у день відкриття спадщини. 
Право на спадкування мають 
особи, визначені у заповіті. 
Право на спадкування мають 
особи, які мають спадкувати за 
законом. Для набуття статусу 
спадкоємця недостатньо само-
го факту наявності заповіту на 
користь певної особи чи зара-
хування її до спадкоємців пев-
ної черги. Від осіб вимагається 
ще й добропорядна поведінка.
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Оголошення

Порядок державної реєстрації народження дитини, 
яка народилася поза лікувальним закладом

Народження дитини – визначна та радісна подія для кожної 
сім’ї, поява нової, неповторної особистості з притаманними лише 
їй рисами, повноцінного члена суспільства – носія цивільних прав 
та обов’язків.

Однак в житті трапляються не передбачені 
випадки, коли дитина народжується поза ліку-
вальним закладом.

Для проведення державної реєстрації такої 
дитини відповідно до пункту 14 статті 13 Закону 
України «Про державну реєстрацію актів цивіль-
ного стану» підставою є визначені центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує фор-
мування державної політики у сфері охорони 
здоров’я, документи що підтверджують факт 
народження дитини.

У разі народження дитини поза закладом 
охорони здоров’я  державна реєстрація народ-
ження проводиться на підставі медичного свідоцтва про народження або 
медичної довідки про перебування дитини під наглядом лікувального за-
кладу (форма № 103-1/о),  форма якого затверджена наказом Міністерства 
охорони здоров’я України від 08.08.2006 № 545 та висновку про підтвер-
дження факту народження дитини поза закладом  охорони здоров’я за 
формою, встановленою Порядком підтвердження факту народження дити-
ни поза закладом охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 09 січня 2013 року № 9.

Цим Порядком визначено процедуру підтвердження медичною кон-
сультаційною комісією (далі - комісія) факту народження жінкою дитини 
поза закладом охорони здоров’я у разі, коли таким закладом не проводив-
ся огляд жінки та дитини. Порядок утворення та положення про комісію за-
тверджуються Міністерством охорони здоров’я України.

Комісія розглядає питання щодо підтвердження факту народження 
дитини за письмовою заявою жінки, яка народила дитину, або її чоловіка, 
родичів, інших осіб, представника служби у справах дітей.

Заявник не пізніше одного тижня з імовірного дня народження дитини 
поза закладом охорони здоров’я, факт народження якої потребує підтвер-
дження, подає комісії такі документи:

1) письмову заяву (у довільній формі);
2) паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
3) обмінну карту пологового будинку, пологового відділення лікар-

ні або виписку з медичної карти амбулаторного (ста-
ціонарного) хворого за формою відповідно № 113/о 
або 027/о, затвердженою Міністерством охорони здо-
ров’я України;

4) результати аналізів, ультразвукового дослі-
дження, проведених під час вагітності жінки, яка на-
родила дитину поза закладом охорони здоров’я;

5) копію картки виклику медичної швидкої допо-
моги за формою № 109/о, затвердженою Міністер-
ством охорони здоров’я України;

6) довідку про генетичну спорідненість між жін-
кою, яка народила дитину поза закладом охорони 
здоров’я, та дитиною;

7) медичну довідку лікарсько-консультативної ко-
місії лікувально-профілактичного закладу про огляд дитини, яка народилася 
поза закладом охорони здоров’я, та медичну довідку лікарсько-консульта-
тивної комісії лікувально-профілактичного закладу про огляд жінки для під-
твердження факту народження дитини;

8) інші документи, які підтверджують надання медичної допомоги жінці 
у зв’язку з пологами.

Вказані документи подаються заявником у разі їх наявності.
За результатами аналізу вищезазначених документів комісія не пізні-

ше десяти календарних днів з моменту їх отримання приймає рішення про 
підтвердження або відмову у підтвердженні факту народження дитини та 
складає відповідний висновок.

За відсутності документа закладу охорони здоров’я або медичної кон-
сультаційної комісії, що підтверджує факт народження, підставою для про-
ведення державної реєстрації актів цивільного стану є рішення суду про 
встановлення факту народження.

Провідний спеціаліст відділу державної
реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби 

Головного управління юстиції у Чернігівській області 
Ірина Скрипка

З 1 лютого 2012 року в Україні, на вико-
нання Закону України «Про засади запобі-
гання і протидії корупції» (далі - Закон), Мі-
ністерством юстиції України започатковано 
ведення Єдиного державного реєстру осіб, 
які вчинили корупційні  правопорушення.

До зазначеного реєстру Міністерством юсти-
ції України відповідно до частини другої статті 21 
Закону заносяться відомості про осіб, яких притяг-
нуто до відповідальності за вчинення корупційних 
правопорушень, у триденний строк з дня  набрання 
відповідним рішенням суду законної сили,  при-
тягнення до цивільно-правової відповідальності та 
накладення дисциплінарного стягнення. Підставою 
для внесення до Реєстру Міністерством юстиції 
України відомостей про особу, яку притягнуто до 
відповідальності за вчинення корупційного право-
порушення, є електронна копія рішення суду, яке 
набрало законної сили. Міністерство юстиції Укра-
їни вносить або вилучає відомості про особу, яку 
притягнуто до кримінальної, адміністративної та 
цивільно-правової відповідальності за корупційне 
правопорушення.

Враховуючи, що Закон України «Про засади 
запобігання і протидії корупції» введений в дію з 
1 липня 2011 року, до Реєстру вносяться відомості 
щодо судових  рішень про притягнення  осіб до від-
повідальності за вчинення корупційних правопору-
шень, які були постановлені (ухвалені) та набрали  
законної сили після 1 липня 2011 року.

Наказом Міністерства юстиції України  від 
11 січня 2012 року № 39/5, зареєстрованим у Мі-

ністерстві юстиції України 11 січня 2012 року за 
№ 28/20341, затверджено Положення про Єдиний 
державний реєстр осіб, які вчинили корупційні 
правопорушення (далі - Положення), в якому пе-
редбачено порядок роботи з Єдиним державним 
реєстром осіб, які вчинили корупційні  правопору-
шення.

Відповідно до зазначеного Положення Мініс-
терство юстиції України уповноважило територі-
альні органи Міністерства юстиції України, якими є 
головні управління юстиції в областях, містах Києві 
та Севастополі та Головне управління юстиції Мі-
ністерства юстиції України в Автономній Республіці 
Крим здійснювати спеціальну перевірку щодо на-
явності відомостей про кандидата для призначення 
на посади державної служби та надавати інформа-
цію про фізичних осіб щодо наявності в Єдиному 
державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні 
правопорушення.

Відомості з Реєстру надаються у вигляді витягу 
з Реєстру та інформаційної довідки, які видаються 
спеціалістами з питань запобігання та виявлення 
корупції, або особами, які виконують їхні обов’язки, 
Головного управління юстиції Міністерства юстиції 
України в Автономній Республіці Крим, головних 
управлінь юстиції в областях, містах Києві та Се-
вастополі.

Відповідно до п.3.10 Положення, Головне 
управління юстиції у Чернігівській області може на-
давати фізичним особам на їх особисте звернення 
до Головного управління юстиції у Чернігівській 
області Інформаційну довідку з Єдиного держав-

ного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопо-
рушення.

Інформаційна довідка надається протягом п’я-
ти робочих днів на письмовий запит фізичної особи 
(уповноваженої нею особи), в якому мають бути 
обов’язково вказані дані, необхідні для пошуку ін-
формації в Реєстрі: (прізвище, ім’я, по батькові (за 
наявності останнього), реєстраційний номер облі-
кової картки платника податків, місце народження 
та число, місяць, рік народження). Головним управ-
лінням юстиції у Чернігівській області  розроблено 
зразок зазначеного письмового запиту, який мож-
на знайти на сайті Головного управління юстиції у 
Чернігівській області  http://just.cg.gov.ua 

Враховуючи вищезазначене, будь-яка фізич-
на особа особисто може звернутися до будь-якого 
Головного управління юстиції в будь-якій області 
на території України для отримання інформаційної 
довідки щодо себе з Єдиного державного реєстру 
осіб, які вчинили корупційні правопорушення. У ви-
падку, коли особа не може звернутися особисто для 
отримання зазначеної інформаційної довідки, то 
вона може уповноважити іншу особу представляти 
її інтереси за нотаріально завіреною довіреністю 
відповідно до ст. 245 Цивільного кодексу України. 

Прийом документів Головним управлінням юс-
тиції у Чернігівській області здійснюється за адре-
сою: м. Чернігів, пр-т Миру, 43.

Начальник
Головного управління юстиції

у Чернігівській області 
Юрій Власенко

До відділу державної виконавчої служби Коропського районного 
управління юстиції Чернігівської області (смт. Короп, вул. 
Успенська,2, каб.6) викликається Мельоха Микола Іванович (місце 
реєстрації: с. Придеснянське Коропського району) з питань виконання 
рішення суду.

Старший державний виконавець Лузан І.А., контактний телефон 
(04656) 2-15-45. Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 
16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Коропського районного 
управління юстиції Чернігівської області (смт. Короп, вул. 
Успенська,2, каб.6) викликається Куліч Григорій Петрович (місце 
реєстрації: с. Оболоння Коропського району) з питань виконання 
рішення суду.

Старший державний виконавець Лузан І.А., контактний телефон 
(04656) 2-15-45. Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 
16.30 год.

До Центрального відділу державної виконавчої служби 
Чернігівського міського управління юстиції (м. Чернігів,вул. Шевченка 
, буд.118, каб. 10) викликається Шимон Юрій Леонідович (місце 
реєстрації: м. Чернігів, вул. Комсомольська, 31/54) з питань виконання 
рішення суду.

Державний виконавець Шкурко О.О., контактний телефон 671-946. 
Прийом громадян здійснюється : пн., пт. з 8.30 по 13.00 год.

До Центрального відділу державної виконавчої служби 
Чернігівського міського управління юстиції (м. Чернігів,вул. Шевченка 
, буд.118, каб. 10) викликається Вічкань Юрій Анатолійович (місце 
реєстрації: м. Чернігів, пр. Перемоги,46/60) з питань виконання рішення 
суду.

Державний виконавець Шкурко О.О., контактний телефон 671-946. 
Прийом громадян здійснюється : пн., пт. з 8.30 по 13.00 год.

До Центрального відділу державної виконавчої служби 
Чернігівського міського управління юстиції (м. Чернігів,вул. Шевченка 
, буд. 118, каб. 10) викликається Ніколаєв Андрій Юрійович (місце 
реєстрації: м. Чернігів, вул. пр. Перемоги,54/31) з питань виконання 
рішення суду. 

Державний виконавець Шкурко О.О., контактний телефон 671-946. 
Прийом громадян здійснюється : пн., пт. з 8.30 по 13.00 год.

До Центрального відділу державної виконавчої служби 
Чернігівського міського управління юстиції (м. Чернігів, вул. Шевченка 
, буд.118, каб. 10) викликається Буторіна Олена Анатоліївна (місце 
реєстрації: м. Чернігів, вул. пр. Перемоги,43/86) з питань виконання 
рішення суду. 

Державний виконавець Шкурко О.О., контактний телефон 671-946. 
Прийом громадян здійснюється : пн., пт. з 8.30 по 13.00 год.

До Центрального відділу державної виконавчої служби Чернігівського 
міського управління юстиції (м. Чернігів,вул. Шевченка , буд.118, каб. 10) 
викликається Прєсний Олександр Ігоревич (місце реєстрації: м. Чернігів, 
вул. пр. Перемоги,43/14) з питань виконання рішення суду. 

Державний виконавець Шкурко О.О., контактний телефон 671-946. 
Прийом громадян здійснюється : пн., пт. з 8.30 по 13.00 год.

До Центрального відділу державної виконавчої служби Чернігівського 
міського управління юстиції (м. Чернігів, вул. Шевченка, 118, 2-поверх каб. 
№ 10) викликається Абазян Самвел Іскандерович (місце проживання, 
згідно виконавчого документу, вул. Мстиславська, 171А/1) з питань 
виконання постанов ВДАІ.

Старший державний виконавець Гончаренко С.В., контактний тел. 671-
946. Прийом громадян здійснюється : пн., пт. з 8.30 по 13.00 год.

До Центрального відділу державної виконавчої служби Чернігівського 
міського управління юстиції ( м. Чернігів, вул. Шевченка, 118, 2-поверх каб. № 10) 
викликається Любенко Юрій Олексійович (місце проживання, згідно виконавчого 
документу, вул. Мстиславська, 96А) з питань виконання постанов ВДАІ.

Старший державний виконавець Гончаренко С.В., контактний тел. 671-
946. Прийом громадян здійснюється : пн., пт. з 8.30 по 13.00 год.

До Центрального відділу державної виконавчої служби Чернігівського 
міського управління юстиції ( м. Чернігів, вул. Шевченка, буд. 118, каб. 10) 
викликається Тарасовець Ніна Миколаївна (місце реєстрації: м. Чернігів, 
вул. Промислова, 2/26) з питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Петренко С.В., контактний телефон 
671-946. Прийом громадян здійснюється : пн., пт. з 8.30 по 13.00 год.

До Центрального відділу державної виконавчої служби Чернігівського 
міського управління юстиції (м. Чернігів, вул. Шевченка, буд. 118, каб. 10) 
викликається Корж Тетяна Павлівна (місце реєстрації: м. Чернігів, вул. 
Межова, 3/62) з питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Петренко С.В., контактний телефон 
671-946. Прийом громадян здійснюється : пн., пт. з 8.30 по 13.00 год.

До Центрального відділу державної виконавчої служби Чернігівського 
міського управління юстиції (м. Чернігів, вул. Шевченка, буд. 118, каб. 10) 
викликається Тарасовець Ніна Миколаївна (місце реєстрації: м. Чернігів, 
вул. Промислова, 2/26) з питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Петренко С.В., контактний телефон 
671-946. Прийом громадян здійснюється : пн., пт. з 8.30 по 13.00 год.

До Центрального відділу державної виконавчої служби Чернігівського 
міського управління юстиції (м. Чернігів, вул. Шевченка, буд. 118, каб. 
10) викликається Князєв Володимир Леонідович (місце реєстрації: м. 
Чернігів, вул. Межова, 3/51) з питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Петренко С.В., контактний телефон 
671-946. Прийом громадян здійснюється : пн., пт. з 8.30 по 13.00 год.

До Центрального відділу державної виконавчої служби Чернігівського 
міського управління юстиції (м. Чернігів, вул. Шевченка, буд. 118, каб. 10) 
викликається Островський Станіслав Миколайович (місце реєстрації: м. 
Чернігів, вул. Попудренка, 2/5 ) з питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Петренко С.В., контактний телефон 
671-946. Прийом громадян здійснюється : пн., пт. з 8.30 по 13.00 год.

До Центрального відділу державної виконавчої служби Чернігівського 
міського управління юстиції (м. Чернігів, вул. Шевченка,118, 2-й поверх, 
каб. № 5) викликається Саргсян Арам Степанович (місце реєстрації: м. 
Чернігів, вул. С. Русової,5/3) з питань виконання рішення суду.

Головний державний виконавець Кононенко В.Д., контактний телефон 
671-946. Прийомні дні роботи: пн., чт. з 8.30 до 13.00 год. 

До Центрального відділу державної виконавчої служби Чернігівського 
міського управління юстиції (м. Чернігів, вул. Шевченка,118, 2-й поверх, каб. 
№ 5) викликається Нагорний Олександр Володимирович (місце реєстрації: 
м. Чернігів, пр. Перемоги,153/20) з питань виконання рішення суду.

Головний державний виконавець Кононенко В.Д., контактний телефон 
671-946. Прийомні дні роботи: пн., чт. з 8.30 до 13.00 год.

До Центрального відділу державної виконавчої служби Чернігівського 
міського управління юстиції (м. Чернігів, вул. Шевченка,118, 2-й поверх, каб. 
№ 5) викликається Нагорний Богдан Олександрович (місце реєстрації: м. 
Чернігів, пр. Перемоги,153/20) з питань виконання рішення суду.

Головний державний виконавець Кононенко В.Д., контактний телефон 
671-946. Прийомні дні роботи: пн., чт. з 8.30 до 13.00.

До Центрального відділу державної виконавчої служби Чернігівського 
міського управління юстиції (м. Чернігів, вул. Шевченка,118, 2-й поверх, 
каб. № 5) викликається Кузьмін Юрій Володимирович (місце реєстрації: 
Чернігівський р-н, с. Новий Білоус, вул. Тиха,5) з питань виконання 
рішення суду.

Головний державний виконавець Кононенко В.Д., контактний телефон 
671-946. Прийомні дні роботи: пн., чт. з 8.30 до 13.00.

До Центрального відділу державної виконавчої служби Чернігівського 
міського управління юстиції (м. Чернігів, вул. .Шевченка,118, 2-й поверх, 
каб. № 5) викликається Луценко Неля Іванівна (місце реєстрації: м. 
Чернігів, пр. Перемоги,147/19) з питань виконання рішення суду.

Головний державний виконавець Кононенко В.Д., контактний телефон 
671-946. Прийомні дні роботи: пн., чт. з 8.30 до 13.00.

До Центрального відділу державної виконавчої служби Чернігівського 
міського управління юстиції (м. Чернігів, вул. Шевченка,118, 2-й поверх, 
каб. № 5) викликається Степанов Юрій Олександрович (місце реєстрації: 
м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 33/6) з питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Ведмідь В.М., контактний телефон 671-946. 
Прийомні дні роботи: пн., чт. з 8.30 до 13.00.

До Центрального відділу державної виконавчої служби 
Чернігівського міського управління юстиції (м. Чернігів, вул. 
Шевченка,118, 2-й поверх, каб. № 5) викликається Романенко Віра 
Олексіївна (місце реєстрації: м. Чернігів, вул. В.Інтернаціоналістів, 
7/84) з питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Ведмідь В.М., контактний телефон 671-
946. Прийомні дні роботи: пн., чт. з 8.30 до 13.00 год.

До відділу державної виконавчої служби Ріпкинського 
районного управління юстиції (смт. Ріпки, вул. Попудренка, 
8а) викликається Пилипович Іван Іванович (місце реєстрації: 
с. Пилипча, вул. Ворошилова, 34) з питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Бачурний П.В. контактний телефон 
2-17-35. Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 
16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Ріпкинського 
районного управління юстиції (смт. Ріпки, вул. Попудренка, 8а) 
викликається Гарібова Олександра Михайлівна (місце реєстрації: 
смт. Радуль, вул. Першотравнева, 5) з питань виконання рішення 
суду.

Державний виконавець Бачурний П.В. контактний телефон 
2-17-35. Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 
16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Ріпкинського 
районного управління юстиції (смт. Ріпки, вул. Попудренка, 
8а) викликається Трофимов Олександр Сергійович (місце 
реєстрації: с. Грибова Рудня, вул. Гайова, 19) з питань виконання 
рішення суду.

Державний виконавець Бачурний П.В. контактний телефон 
2-17-35. Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 
16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Ріпкинського 
районного управління юстиції (смт. Ріпки, вул. Попудренка, 8а) 
викликається Богданова Катерина Карнилівна (місце реєстрації: 
с. Горностаївка, вул. Поліська, 47) з питань виконання рішення 
суду.

Державний виконавець Бачурний П.В. контактний телефон 2-17-
35. Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.0 по 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Ріпкинського 
районного управління юстиції (смт. Ріпки, вул. Попудренка, 8а) 
викликається Бобровнік Михайло Іванович (місце реєстрації: 
с. Малий Зліїв, вул. Садова, 5) з питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Бачурний П.В. контактний телефон 
2-17-35. Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 
16.30 год.

З 1 жовтня 2014 року у м. Чернігові 
запроваджено пілотний проект у 

сфері державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 17.09.2014 № 868-р “Про реалізацію пілотно-
го проекту у сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень”, а також наказу Міністер-
ства юстиції України від 23.09.2014 № 1570/5 “Про заходи 
щодо реалізації пілотного проекту у сфері державної ре-
єстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 
у містах Вінниці, Дніпропетровську, Львові, Харкові, Чер-
касах, Чернігові та Києві” з 1 жовтня 2014 року в реєстра-
ційній службі Чернігівського міського управління юстиції 
запроваджено пілотний проект з електронного прийому 
документів для надання адміністративних послуг.

Саме з 1 жовтня 2014 року прийом документів для про-
ведення реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх об-
тяжень, а також видача документів з вищезазначених питань 
проводиться безпосередньо операторами фронт-офісу в Цен-
трі надання адміністративних послуг міста Чернігова по вул. 
Рокоссовського, буд. 20-а, а розгляд документів та проведен-
ня державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень здійснюється державними реєстраторами відділу 
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реє-
страційної служби Чернігівського міського управління юстиції 
в приміщенні бек-офісу, що розташований за адресою вул. 
Любецька, 40-а, які отримуватимуть документи через елек-
тронну систему. 

Таким чином, завдяки уникненню спілкування заявника 
та оператора з державним реєстратором, який приймає кін-
цеве рішення, зникають причини і можливості виникнення 
корупційних проявів.

З початку роботи за новою системою надання адміністра-
тивних послуг в даній сфері відповідальними особами в Цен-
трі надання адміністративних послуг міста Чернігова прийня-
то від громадян понад 1100 заяв у сфері державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно. 

Новий принцип надання адміністративних послуг полягає 
в тому, що заявником не заповнюється жодних бланків, заяв, 
а всі дані про заявника і об’єкт нерухомості вносяться опера-
тором в електронну систему, що автоматично формує заяву 
на вчинення реєстраційної дії, яка в свою чергу лише переві-
ряється і підписується заявником. 

Надання якісного сервісу громадянам в даній сфері ство-
рює сприятливі умови для скорочення черг, скорочення часу 
на прийом документів, скорочення кількості відмов (негатив-
них рішень) завдяки запровадженню ефективного механізму 
консультацій перед подачею документів.

Начальник відділу
державної реєстрації речових прав на

нерухоме майно реєстраційної служби
Головного управління юстиції у Чернігівській області

В’ячеслав Черниш

Де і як отримати інформаційну довідку, що особа 
не притягувалася до корупційних правопорушень?
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УВАГА КОНКУРС! Проведено виїзд консультативного 
пункту Головного управління юстиції у 

Чернігівській області в смт  Сосниця
20 листопада 2014 року з метою надання безоплатної первинної правової допомоги Голов-

ним управлінням юстиції у Чернігівській області здійснено виїзд консультативного пункту до 
смт Сосниця.

Прийом громадян проведено начальником Головного управління юстиції у Чернігівській області 
Власенком Юрієм Дмитровичем на базі Сосницького районного управління юстиції.

Мешканцям смт Сосниця та Сосницького району надано консультації з питань оформлення спад-
щини, пенсійного забезпечення, порядку сплати аліментів, оформлення земельних паїв, здачі земель-
ної ділянки в оренду. 

Видання Міністерства 
юстиції України

З метою оперативного і повного забезпечення правовою інформацією органів державної влади, 
правоохоронних органів, підприємств, установ, організацій Головне управління юстиції у Чернігів-
ській області повідомляє, що триває передплата на видання Міністерства юстиції України на 2015 рік. 

Бюлетень «Офіційний вісник України» є офіційним виданням, в 
якому повністю друкуються закони України, укази та розпорядження 
Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, що мають 
нормативний характер, акти Конституційного Суду України, норма-
тивно-правові акти Національного банку України, міжнародні догово-
ри, що набрали чинності, нормативні акти міністерств, інших органів 
виконавчої влади, зареєстровані в Міністерстві юстиції України. 

Бюлетень виходить два рази на тиждень. 
Передплатний індекс 40433 (журнальна форма), вартість перед-

плати на 1 місяць – 278,31 грн.
Передплатний індекс 01546 («Офіційний вісник України. Зі зміна-

ми», у теках з роз’ємними замками), вартість передплати на 1 місяць 
– 352,85 грн.

Для зручності в користуванні можна передплатити «Офіційний 
вісник України» (на CD). Передплатний індекс 48345. Вартість перед-
плати на 1 місяць – 179,16 грн.

Журнал «Бюлетень Міністерства юстиції України» – це офіційне 
загальнодержавне періодичне юридичне науково-практичне видан-
ня. 

 «Бюлетень Міністерства юстиції України» публікує науково-прак-
тичні статті з різних галузей права, матеріали адвокатської та нотаріальної практики, актуальні інтерв’ю з 
представниками органів юстиції, матеріали з правовиховної тематики тощо. 

Журнал видається українською мовою, періодичність – один раз на місяць.
 Передплатний індекс – 22670. Вартість передплати на 1 місяць – 97,60 грн.

Передплату видань на 2015 рік можна оформити у всіх поштових відділеннях 
та у передплатних агенціях.

Графік проведення прямої «гарячої» телефонної лінії по 
Головному управлінню юстиції у Чернігівській області на грудень 2014 року:

16 грудня 2014 року в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області відбудеться пряма «га-
ряча» телефонна лінія. З 15.30 до 16.30 на запитання громадян відповідатиме начальник Головного 
управління юстиції у Чернігівській області – Власенко Юрій Дмитрович. 

 Телефон «гарячої» лінії – 60-44-62.
10 грудня 2014 року в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області відбудеться пряма «га-

ряча» телефонна лінія. З 15.30 до 16.30 на запитання громадян відповідатиме заступник начальника 
Головного управління юстиції у Чернігівській області – Бобруйко Володимир Анатолійович.  

 Телефон «гарячої» лінії – 65-15-23.
22 грудня 2014 року в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області відбудеться пряма «гаря-

ча» телефонна лінія. З 15.30 до 16.30 на запитання громадян відповідатиме начальник відділу приму-
сового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції 
у  Чернігівській області – Палігін Олександр Петрович.

 Телефон «гарячої» лінії – 69-82-18.
26 грудня 2014 року в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області відбудеться пряма «га-

ряча» телефонна лінія. З 15.30 до 16.30 на запитання громадян відповідатиме заступник начальника 
служби – начальник відділу державної реєстрації юридичних осіб, легалізації об’єднань громадян 
та державної реєстрації друкованих засобів масової інформації реєстраційної служби Головного 
управління юстиції у Чернігівській області – Жмака Ірина Миколаївна.

 Телефон «гарячої» лінії – 67-27-72.

- головного спеціаліста відділу державної реє-
страції юридичних осіб, легалізації об’єднань гро-
мадян та державної реєстрації друкованих засобів 
масової інформації реєстраційної служби Головно-
го управління юстиції у Чернігівській області (на час 
відсутності основного працівника). Вимоги: вища 
освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра 
або спеціаліста за напрямом підготовки у галузі 
знань «Право», стаж роботи за фахом на держав-
ній службі на посаді провідного спеціаліста або на 
іншій відповідній посаді не менше одного року чи в 
інших сферах управління не менше двох років, гро-
мадянство України, досконале володіння держав-
ною мовою, знання комп’ютера. Прийом документів 
проводиться з 30 жовтня 2014 року по 28 листопада 
2014 року;

- начальника відділу державної виконавчої 
служби Варвинського районного управління юсти-
ції. Вимоги: повна вища юридична освіта за освіт-
ньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, 
стаж юридичної роботи не менше трьох років, по-
стійне проживання на території України не менше 
п’яти років, громадянство України, досконале воло-
діння державною мовою, знання комп’ютера. При-
йом документів проводиться з 30 жовтня 2014 року 
по 28 листопада 2014 року;

- начальника відділу державної виконавчої 
служби Новгород-Сіверського районного управлін-
ня юстиції. Вимоги: повна вища юридична освіта за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціа-
ліста, стаж юридичної роботи не менше трьох років, 
постійне проживання на території України не менше 
п’яти років, громадянство України, досконале воло-
діння державною мовою, знання комп’ютера. При-
йом документів проводиться з 30 жовтня 2014 року 
по 28 листопада 2014 року;

- начальника відділу державної виконавчої 
служби Носівського районного управління юсти-
ції. Вимоги: повна вища юридична освіта за освіт-
ньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, 
стаж юридичної роботи не менше трьох років, по-
стійне проживання на території України не менше 
п’яти років, громадянство України, досконале воло-
діння державною мовою, знання комп’ютера. При-
йом документів проводиться з 30 жовтня 2014 року 
по 28 листопада 2014 року;

- заступника начальника відділу держав-
ної виконавчої служби Корюківського районного 
управління юстиції (на час відсутності основного 
працівника). Вимоги: повна вища юридична осві-
та за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, 
спеціаліста, стаж роботи за фахом на державній 
службі на посаді головного спеціаліста (головного 
державного виконавця або старшого державно-
го виконавця) чи в інших сферах не менше трьох 
років, громадянство України, досконале володіння 
державною мовою, знання комп’ютера. Прийом до-
кументів проводиться з 30 жовтня 2014 року по 28 
листопада 2014 року;

- старшого державного виконавця відділу дер-
жавної виконавчої служби Корюківського районно-
го управління юстиції. Вимоги: повна вища юридич-
на освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магі-
стра, спеціаліста, громадянство України, досконале 
володіння державною мовою, знання комп’ютера. 
Прийом документів проводиться з 30 жовтня 2014 
року по 28 листопада 2014 року;

- державного виконавця відділу державної 
виконавчої служби Бобровицького районного 
управління юстиції (на час відсутності основного 
працівника). Вимоги: вища юридична освіта за ос-
вітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, бака-
лавра, громадянство України, досконале володіння 
державною мовою, знання комп’ютера. Прийом до-
кументів проводиться з 30 жовтня 2014 року по 28 
листопада 2014 року;

- державного виконавця Деснянського відділу 
державної виконавчої служби Чернігівського місь-
кого управління юстиції. Вимоги: вища юридична 
освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціа-
ліста, бакалавра, громадянство України, досконале 
володіння державною мовою, знання комп’ютера. 
Прийом документів проводиться з 30 жовтня 2014 
року по 28 листопада 2014 року;

- головного спеціаліста відділу державної реє-
страції актів цивільного стану реєстраційної служби 
Чернігівського міського управління юстиції (на час 
відсутності основного працівника). Вимоги: вища 
освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, 
спеціаліста в галузі знань «Право», стаж роботи 
за фахом на державній службі на посаді провід-
ного спеціаліста не менше одного року або стаж 
роботи за фахом в інших сферах не менше трьох 
років, громадянство України, досконале володіння 
державною мовою, знання комп’ютера. Прийом до-
кументів проводиться з 30 жовтня 2014 року по 28 
листопада 2014 року;

- провідного спеціаліста відділу державної реє-
страції актів цивільного стану реєстраційної служби 
Срібнянського районного управління юстиції. Вимо-
ги: вища юридична освіта за освітньо-кваліфікацій-
ним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за 
фахом на державній службі на посаді спеціаліста І 
або ІІ категорій не менше одного року або стаж ро-
боти за фахом в інших сферах управління не менше 
двох років, громадянство України, досконале воло-
діння державною мовою, знання комп’ютера. При-
йом документів проводиться з 30 жовтня 2014 року 
по 28 листопада 2014 року;

- провідного спеціаліста відділу державної реє-
страції актів цивільного стану реєстраційної служби 
Чернігівського міського управління юстиції. Вимоги: 
вища технічна освіта за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом 
на державній службі на посаді спеціаліста І або ІІ 
категорії не менше одного року або стаж роботи за 
фахом в інших сферах не менше двох років, грома-
дянство України, досконале володіння державною 
мовою, знання комп’ютера. Прийом документів 
проводиться з 30 жовтня 2014 року по 28 листопада 
2014 року;

- спеціаліста ІІ категорії відділу державної реє-
страції актів цивільного стану реєстраційної служби 
Чернігівського міського управління юстиції (на час 
відсутності основного працівника). Вимоги: вища 
освіта за освітньо – кваліфікаційним рівнем магі-
стра, спеціаліста, бакалавра у галузі знань «Пра-

во», громадянство України, досконале володіння 
державною мовою, знання комп’ютера. Прийом до-
кументів проводиться з 30 жовтня 2014 року по 28 
листопада 2014 року;

- головного спеціаліста відділу державної реє-
страції речових прав на нерухоме майно реєстра-
ційної служби Бобровицького районного управління 
юстиції. Вимоги: вища освіта за освітньо-кваліфі-
каційним рівнем магістра або спеціаліста за на-
прямом підготовки у галузі знань «Право», стаж 
роботи за фахом на державній службі чи в інших 
сферах управління не менше двох років, грома-
дянство України, досконале володіння державною 
мовою, знання комп’ютера. Прийом документів 
проводиться з 30 жовтня 2014 року по 28 листопада 
2014 року;

- головного спеціаліста відділу державної реє-
страції речових прав на нерухоме майно реєстра-
ційної служби Ічнянського районного управління 
юстиції (на час відсутності основного працівника). 
Вимоги: вища освіта за освітньо -кваліфікаційним 
рівнем магістра або спеціаліста за напрямом підго-
товки у галузі знань «Право», стаж роботи за фа-
хом на державній службі чи в інших сферах управ-
ління не менше двох років, громадянство України, 
досконале володіння державною мовою, знання 
комп’ютера. Прийом документів проводиться з 30 
жовтня 2014 року по 28 листопада 2014 року;

- головного спеціаліста відділу державної реє-
страції речових прав на нерухоме майно реєстра-
ційної служби Чернігівського міського управління 
юстиції. Вимоги: вища освіта за освітньо-кваліфі-
каційним рівнем магістра або спеціаліста за на-
прямом підготовки у галузі знань «Право», стаж 
роботи за фахом на державній службі чи в інших 
сферах управління не менше двох років, грома-
дянство України, досконале володіння державною 
мовою, знання комп’ютера. Прийом документів 
проводиться з 30 жовтня 2014 року по 28 листопада 
2014 року; 

- начальника відділу державної реєстрації 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – дер-
жавного реєстратора реєстраційної служби Ніжин-
ського міськрайонного управління юстиції. Вимоги: 
вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
магістра або спеціаліста за напрямом підготовки 
у галузі знань «Право», стаж роботи за фахом на 
державній службі на посаді головного спеціаліста 
або на іншій відповідній посаді не менше двох років 
або стаж роботи на керівних посадах в інших сфе-
рах управління не менше трьох років, громадянство 
України, досконале володіння державною мовою, 
знання комп’ютера. Прийом документів проводить-
ся з 30 жовтня 2014 року по 28 листопада 2014 
року;

- провідного спеціаліста відділу організацій-
ного, кадрового та правового забезпечення При-
луцького міськрайонного управління юстиції (на час 
відсутності основного працівника). Вимоги: повна 
вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом 
на державній службі на посаді спеціаліста І або ІІ 
категорій не менше одного року або стаж роботи за 
фахом в інших сферах не менше двох років, грома-
дянство України, досконале володіння державною 
мовою, знання комп’ютера. Прийом документів 
проводиться з 30 жовтня 2014 року по 28 листопада 
2014 року;

- провідного спеціаліста відділу державної реє-
страції актів цивільного стану реєстраційної служби 
Бобровицького районного управління юстиції. Ви-
моги: повна вища юридична освіта за освітньо-ква-
ліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж 
роботи за фахом на державній службі на посаді 
спеціаліста І або ІІ категорії не менше одного року 
або стаж роботи за фахом в інших сферах управ-
ління не менше двох років, громадянство України, 
досконале володіння державною мовою, знання 
комп’ютера. Прийом документів проводиться з 13 
листопада 2014 року по 12 грудня 2014 року; 

- провідного спеціаліста відділу державної реє-
страції актів цивільного стану реєстраційної служби 
Коропського районного управління юстиції (на час 
відсутності основного працівника). Вимоги: повна 
вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом 
на державній службі на посаді спеціаліста І або ІІ 
категорії не менше одного року або стаж роботи за 
фахом в інших сферах управління не менше двох 
років, громадянство України, досконале володіння 
державною мовою, знання комп’ютера. Прийом до-
кументів проводиться з 13 листопада 2014 року по 
12 грудня 2014 року; 

 - спеціаліста ІІ категорії відділу державної реє-
страції актів цивільного стану реєстраційної служби 
Новгород-Сіверського районного управління юсти-
ції. Вимоги: вища юридична освіта за освітньо-ква-
ліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра, грома-
дянство України, досконале володіння державною 
мовою, знання комп’ютера. Прийом документів 
проводиться з 13 листопада 2014 року по 12 грудня 
2014 року; 

- головного спеціаліста відділу державної реє-
страції речових прав на нерухоме майно реєстра-
ційної служби Бобровицького районного управління 
юстиції. Вимоги: вища освіта за освітньо-кваліфі-
каційним рівнем магістра або спеціаліста за напря-
мом підготовки у галузі знань «Право», стаж роботи 
за фахом на державній службі чи в інших сферах 
управління не менше двох років, громадянство 
України, досконале володіння державною мовою, 
знання комп’ютера. Прийом документів проводить-
ся з 13 листопада 2014 року по 12 грудня 2014 року.

Додаткова інформація щодо основних функці-
ональних обов’язків, розміру та умов оплати праці 
надається кадровою службою.

Документи приймаються відділом кадрової 
роботи та державної служби Головного управління 
юстиції у Чернігівській області за адресою: м. Черні-
гів, проспект Миру, 43, каб. 109, тел. 778215.

Головним управлінням юстиції у Чернігівській області 
оголошено конкурс на заміщення наступних вакантних посад:


