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Про роботу органів державної 
реєстрації актів цивільного 
стану області в 2014 році

Зараз в нашому швидкоплинному житті відбувається безліч різ-
номанітних подій, як радісних так і сумних. Значна їх кількість не 
обходиться без відвідування органів державної реєстрації актів ци-
вільного стану, відомих в народі за старою назвою “органи ЗАГСУ”. 
Адже, з радісними подіями та почуттями – за державною реєстра-
цією народження дитини, шлюбу, з бажанням змінити своє прізви-
ще, ім’я і поряд з цим, з сумними подіями – реєстрацією розірвання 
шлюбу, смерті – ми звертаємося саме до цих органів. 

Щоб уявити, яких саме подій більше: радісних чи сумних, треба, зви-
чайно, зазирнути у світ цифр і порівняти їх кількість.В 2014 році відділами 
державної реєстрації актів цивільного стану та виконкомами сільських, 
селищних, міських (крім міст обласного значення) рад Чернігівської об-
ласті зареєстровано 37 944 актових записів, з них:

9 625 актових записів про народження;
6 835 актових записів про шлюб;
397 актових записів про зміну імені;
763 актових записів про розірвання шлюбу;
20 324 актових записів  про смерть.
Мабуть читачам буде цікаво дізнатися, які імена при державній ре-

єстрації  народження присвоїли наші шановні батьки своїм улюбленим 
малюкам – майбутнім видатним людям нашої держави. Найбільш попу-
лярними іменами, якими називали дівчаток, були Анна, Анастасія, Веро-
ніка, Вікторія, Марія, Катерина, Софія. Хлопчиків найчастіше називали: 
Андрій, Артем, Олександр, Дмитро, Кирило, Кіріл, Владислав, Богдан.

Не полишаються уподобання до надання дітям нетрадиційних та не-
ординарних імен. Так, при державній реєстрації народження минулорічні 
батьки забажали надати своїм донечкам такі імена, як Адель, Аданна, 
Аврора, Веліміра, Божена, Глорія, Євангеліна, Кіара, Мія, Мілада, Миро-
ніка, Мірана, Ульянія, Неоліна, Естель, Дорофея, Цвітана, Шахризада, 
подвійне ім’я Вера-Лаура, а синочкам – Адам, Аскольд, Антуан, Варлам, 
Іоаким, Ідріс, Лаврентій, Кай, Карнил, Кипріан, Максиміліан, Мар’ян, Мар-
кіян, Мілан, Нікон, Савва, Серафим, Устін, Устим, Феодор.

До речі, наймолодшою мамою минулого року стала 14-річна дівчина, 
а найстаршою – 50-річна жінка.

Треба відмітити, що в минулому році збільшилась кількість бажаю-
чих зареєструвати шлюб у порівнянні з 2013 роком. Так, на весільний 
рушник стали 6835 пар молодят, що на 7 % більше, ніж в 2013 році (6321). 

Найстаршим нареченому та нареченій, які зареєстрували шлюб в 
2014 році, виповнилося 96 та 77 років, а наймолодшим - 16 та 17 років. 

Із 6835 пар молодят, які створили сімейний союз жінки та чоловіка, 
у 225  одним із подружжя був іноземний громадянин. А саме, було заре-
єстровано 4 шлюби іноземних громадян між собою, 161 шлюб громадян 
України з громадянами держав ближнього зарубіжжя та 60 шлюбів гро-
мадян України з громадянами держав далекого зарубіжжя.

А взагалі, проведений аналіз кількісних показників зареєстрованих 
шлюбів на території Чернігівської області свідчить, що за останнє деся-
тиріччя шлюбний бум  припадає на 2007 рік, в якому було зареєстровано 
9 174 шлюбів, а найменша їх кількість зареєстрована в 2012 році – 5 538. 
Крім того, треба зауважити, що за попередні десять років молодята Чер-
нігівщини не дуже поспішали одружуватись у високосні роки, тому оче-
видною тенденцією  зниження кількості зареєстрованих шлюбів є саме 
високосні 2004, 2008, 2012 роки, протягом яких відповідно зареєстрова-
но 5 905, 6 598 та 5538 шлюбів.   

За минулий рік працівниками органів державної реєстрації актів ци-
вільного стану області видано 49 589 свідоцтв про народження, шлюб, 
зміну імені, розірвання шлюбу, смерть, як при первинній реєстрації актів 
цивільного стану, так і при здійсненні їх повторної видачі, а також видано 
31 195 витягів про державну реєстрацію актів цивільного стану.

До місцевих бюджетів області відділами державної реєстрації актів 
цивільного стану перераховано майже 25 000 гривен державного мита, 
сплаченого за реєстрацію актів цивільного стану, повторну видачу сві-
доцтв, внесення змін, поновлення актових записів цивільного стану. 

Хотілося б відмітити, що протягом 2014 року обґрунтовані скарги 
громадян на дії працівників наших відділів державної реєстрації актів ци-
вільного стану не надходили.

Підсумовуючи вищевказані показники, хочеться вірити та плекати 
надії, що 2015 рік буде роком миру і злагоди, добра і благополуччя. А 
результатом цього стануть звернення громадян до наших органів дер-
жавної реєстрації актів цивільного стану лише з позитивними, радісними 
емоціями та подіями – державною реєстрацією шлюбу і народження ба-
жаних та щасливих у майбутньому малюків.     

Заступник начальника відділу державної реєстрації 
актів цивільного стану реєстраційної служби 

Головного управління юстиції у Чернігівській області 
Олена Ющенко

На сході нашої держави вже майже рік проводиться ан-
титерористична операція, де задіяна значна кількість людей. 
В цих умовах актуальним залишається питання соціального і 
правового захисту осіб, які беруть участь у захисті державно-
го суверенітету.

Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціаль-
ного захисту» (підпункт 19 статті 6) до учасників бойових дій віднесе-
но 2 категорії осіб:

військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) та праців-
ники Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби 
безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної при-
кордонної служби України, особи рядового, начальницького складу, 
військовослужбовці, працівники Міністерства внутрішніх справ України, 
Управління державної охорони України, Державної служби спеціально-
го зв’язку та захисту  інформації України, інших утворених відповідно 
до законів України військових формувань, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню 
участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, пере-
буваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції;

працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та 
брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її 
проведення у порядку, встановленому законодавством.

Не мають правового статусу так звані «добровольці», з числа 
яких були сформовані спеціальні підрозділи територіальної оборони, 
та особи, які займаються волонтерською діяльністю, перебуваючи 
безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції. 
Наразі це питання є актуальним і Міністерством оборони України під-
готовлено відповідні проекти про внесення змін до Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Подальший порядок отримання статусу учасника бойових дій 
визначено постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 
року № 413 «Про затвердження Порядку надання статусу учасника 
бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та тери-
торіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитеро-
ристичній операції, забезпеченні її проведення».

Згідно вищезгаданого Порядку обидві групи осіб для того, щоб 
отримати статус учасника бойових дій, мають брати безпосередню 
участь в антитерористичній операції, перебуваючи у районі її прове-
дення (район і термін проведення антитерористичної операції визна-
чаються Антитерористичним центром при Службі безпеки України). 
Саме ці основні ознаки і мають істотне значення для підтвердження 
статусу учасника бойових дій.

Порядком також визначається вичерпний перелік підстав для от-
римання статусу учасника бойових дій особами, що перебувають на 
службі в Збройних Силах України, Національній гвардії України, Служ-
бі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки, Держприкордонслуж-
бі України, Міністерстві внутрішніх справ України та інших відомствах 
і військових формуваннях: документи про безпосереднє залучення 
до виконання завдань антитерористичної операції в районах її прове-
дення; направлення (прибуття) у відрядження до районів проведення 
антитерористичної операції; документи про перебування в районах 
антитерористичної інформації з метою виконання завдань із захисту 
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Для працівників підприємств, установ та організацій, які залуча-
лися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в її 
районах, такими підставами є: документи про безпосереднє залу-
чення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її 
проведення або направлення (прибуття) у відрядження для безпосе-
редньої участі в антитерористичній операції в районах її проведення 
та документи, що були підставою для прийняття керівниками підпри-
ємств, установ, організацій рішення про направлення осіб у таке від-
рядження. 

При цьому згідно статті 4 Закону України «Про боротьбу з теро-
ризмом» підприємства, установи, організації незалежно від підпоряд-
кованості і форми власності, їх посадові особи, а також громадяни за 
їх згодою можуть бути залучені до участі в антитерористичних опера-

ціях за рішенням керівництва антитерористичної операції. Координа-
цію діяльності суб’єктів, які залучаються до боротьби з тероризмом, 
здійснює Антитерористичний центр при Службі безпеки України.

Всі ці документи можуть бути оформлені як витяги з наказів, 
розпоряджень, директив, посвідчення про відрядження чи маршрутні 
листи з відмітками про місце перебування особи у відрядженні, то-
варно-транспортні накладні, журнали бойових дій, бойових донесень, 
дислокацій, книг нарядів, графіків несення служби, звітів, зведень, до-
несень, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами 
отримання поранень тощо.

Додатково для військовослужбовців (резервістів, військово-
зобов’язаних) та працівників Збройних Сил України, Національної 
гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої роз-
відки України, Держприкордонслужби України та інших спеціальних 
відомств та військових формувань видається довідка про безпосеред-
ню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її прове-
дення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності 
України, а для працівників підприємств, установ, організацій, які залу-
чалися та брали безпосередню участь в антитерористичній операції 
в районах її проведення – довідка про безпосередню участь особи в 
антитерористичній операції.

Зазначені довідки видаються командирами (начальниками) війсь-
кових частин (органів, підрозділів) або іншими керівниками установ, 
закладів, чи керівниками підприємств, установ та організацій протя-
гом 1 місяця після завершення особами виконання завдань антитеро-
ристичної операції в районах її проведення. На них також покладено 
обов’язок подання всіх необхідних документів до відповідних комісій, 
які розглядають питання надання статусу учасника бойових дій. 

Таким чином особа, яка претендує на отримання статусу учас-
ника бойових дій, звільняється від необхідності збору і подання необ-
хідних документів. Лише у разі неподання командиром (начальником) 
військової частини (органу, підрозділу) або іншим керівником уста-
нови, закладу чи керівником підприємства, установи, ор ганізації до 
відповідних комісій документів, необхідних для надання статусу учас-
ника бойових дій, особа може самостійно звернутися до таких комісій.

Рішення про надання статусу учасника бойових дій приймаєть-
ся міжвідомчою комісією з питань розгляду матеріалів про визнання 
учасниками бойових дій, яка утворюється Державною службою у 
справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції. У 
випадку відмови в наданні такого статусу повторний розгляд питання 
можливий за рішенням Міністра соціальної політики. Відмову можна 
оскаржити в судовому порядку.

Станом на 22 січня 2015 року міжвідомчою комісією з питань роз-
гляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій розглянуто 
12777 справ, статус учасника бойових дій надано 12630 особам, які 
брали участь у проведенні антитерористичної операції. Матеріали на 
137 осіб з певних причин направлено на доопрацювання.

Начальник Головного управління юстиції 
у Чернігівській області

Юрій Власенко

Павло Петренко ознайомив керівників 
органів юстиції з планами реформування

Міністерство юстиції розпочинає масштабну оптимізацію своєї структури. Зо-
крема, рішенням Кабінету Міністрів України було ліквідовано Державну виконавчу 
та Державну реєстраційну служби, а працівників та керівників органів юстиції очікує 
процедура оцінки ефективності їх роботи та скорочення. Про це стало відомо в ході 
селекторної наради за участю Міністра юстиції Павла Петренка.

Процедура отримання статусу 
учасника бойових дій

– Спільно з нашими експертами, з грузинськими колегами ми розробили дуже чітку, по-
етапну реформу органів юстиції, яка напередодні була підтримана Урядом. Так, Кабмін ухва-
лив рішення, яким ліквідовано Державну реєстраційну службу України та Державну виконав-
чу службу України. Так само відбулося скорочення центрального апарату Мін’юсту на 20% і 
територіальних органів юстиції на 10%, – зазначив Міністр юстиції.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.01.2015р. №17 Міністерство юс-
тиції є правонаступником Державої реєстраційної служби та Державної виконавчої служби.

Усунення дублюючих функцій, скорочення працівників центрального апарату та територі-
альних органів юстиції вивільнить фінансовий ресурс в розмірі 60 млн. грн.

Очільник Мін’юсту звернув увагу на значне посилення санкцій відносно фактів корупції в 
органах юстиції.

За словами Міністра юстиції, оптимізація структури Мін’юсту може стати соціальним ліф-
том для чесних та фахових співробітників відомства.
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Оголошення
До відділу державної виконавчої служби Борзнянського районного 

управління юстиції (м. Борзна, вул. Ганни Барвінок, 7) викликається Юрченко 
Віталій Юрійович, (місце реєстрації: м. Борзна вул. Луначарського, 9 кв.2 ) 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, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Борзнянського районного 
управління юстиції (м. Борзна, вул. Ганни Барвінок, 7) викликається Осипенко 
Анатолій Анатолійович, (місце реєстрації: м. Борзна вул. Б.Хмельницького,26) 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, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Борзнянського районного 
управління юстиції (м. Борзна, вул. Ганни Барвінок, 7) викликається Макаренко 
Антоніна Михайлівна, (місце реєстрації: с. Кинашівка вул. З.Космодем’янської, 
20 ) 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, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Борзнянського районного 
управління юстиції (м. Борзна, вул. Ганни Барвінок, 7) викликається Резвіх 
Анатолій Анатолійович (місце реєстрації: м. Борзна вул. Кірова, 14 ) 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, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Борзнянського районного 
управління юстиції (м. Борзна, вул. Ганни Барвінок, 7) викликається Колесніков 
В’ячеслав Володимирович (місце реєстрації: м. Борзна вул. Київська,73 кв.6 ) 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, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Борзнянського районного управління 
юстиції (м. Борзна, вул. Ганни Барвінок, 7) викликається Українець Сергій Миколайович 
(місце реєстрації: м. Борзна вул. Гоголя,13 ) 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, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Борзнянського районного 
управління юстиції (м. Борзна, вул. Ганни Барвінок, 7) викликається Вовк 
Сергій Анатолійович (місце реєстрації: м. Борзна вул. П.Куліша, 27 ) 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, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Борзнянського районного 
управління юстиції (м. Борзна, вул. Ганни Барвінок, 7) викликається Радченко 
Олег Анатолійович (місце реєстрації: м. Борзна вул. А.Олійника,110 а) 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, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул. Пушкіна, 73, 4 поверх, каб. 5) 
викликається Івахненко Олександр Іванович (місце реєстрації: м. Прилуки, пр. 
Кузнєчний, 14, кв. 1) з питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Ярущенко М.І., контактний телефон 5-07-23. Режим 
роботи: пн-чт з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул. Пушкіна, 73, 4 поверх, каб. 5) викликається 
Тищенко Микола Миколайович (місце реєстрації: Прилуцький район, смт. Мала 
Дівиця, вул. Коцюбинського, 21) з питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Ярущенко М.І., контактний телефон 5-07-23. Режим 
роботи: пн-чт з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул. Пушкіна, 73, 4 поверх, каб. 5) 
викликається Фетісов Олексій Костянтинович (місце реєстрації: м. Прилуки, 
вул. Пушкіна, 78, кв. 86) з питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Ярущенко М.І., контактний телефон 5-07-23. Режим 
роботи: пн-чт з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул. Пушкіна, 73, 4 поверх, каб. 5) 
викликається Жирнова Олена Вікторівна (місце реєстрації: м. Прилуки, вул. 
Миколаївська, 140, кв. 20) з питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Ярущенко М.І., контактний телефон 5-07-23. Режим 
роботи: пн-чт з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул. Пушкіна, 73, 4 поверх, каб. 5) викликається 
Сірик Віра Андріївна (місце реєстрації: м. Прилуки, вул. Котляревського, 87, кв. 
2) з питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Ярущенко М.І., контактний телефон 5-07-23. Режим 
роботи: пн-чт з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул. Пушкіна, 73, 4 поверх, каб. 5) 
викликається Голобородько Євген Олександрович (місце реєстрації: м. 
Прилуки, вул. Гвардійська, 92/73) з питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Кириченко О.В, контактний телефон 5-07-23. Режим 
роботи: пн-чт з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул. Пушкіна, 73, 4 поверх, каб. 5) 
викликається Ніколаєнко Оксана Володимирівна (місце реєстрації: м. Прилуки, 
вул. Гвардійська, 92/33) з питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Кириченко О.В, контактний телефон 5-07-23. Режим 
роботи: пн-чт з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул. Пушкіна, 73, 4 поверх, каб. 5) 
викликається Гавриш павло Анатолійович (місце реєстрації: м. Прилуки, вул. 
С.Охіньки, вул.Лугова, 8) з питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Кириченко О.В, контактний телефон 5-07-23. Режим 
роботи: пн-чт з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул. Пушкіна, 73, 4 поверх, каб. 5) викликається 
Шелкова Оксана Іванівна (місце реєстрації: м. Прилуки, вул. Польова, 104/92) з 
питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Кириченко О.В, контактний телефон 5-07-23. Режим 
роботи: пн-чт з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул. Пушкіна, 73, 4 поверх, каб. 5) викликається 
Рева Олена Валеріївна (місце реєстрації: м. Прилуки, вул. Польова, 102а/60) з 
питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Кириченко О.В, контактний телефон 5-07-23. Режим 
роботи: пн-чт з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул. Пушкіна, 73, 4 поверх, каб. 5) 
викликається Кузнєцов Олег Олександрович (місце реєстрації: м. Прилуки, вул. 
Індустріальна, 13/55) з питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Кириченко О.В, контактний телефон 5-07-23. Режим 
роботи: пн-чт з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30 годину.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул.. Пушкіна, буд.73, 4 поверх, каб. 4) 
викликається Шацький Ігор Анатолійович (м. Прилуки вул.. Соборна,108/3) з 
питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Малько Є.О., контактний телефон 5-21-47. Режим 
роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30 годину, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул.. Пушкіна, буд.73, 4 поверх, каб. 4) 
викликається Черевяк Віктор Васильович (Прилуцький р-н с. Л. Сорочинці) з 
питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Малько Є.О., контактний телефон 5-21-47. Режим 
роботи: пн.-чт. з 8-30 по 17-30 годину, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м.Прилуки, вул.. Пушкіна, буд.73, 4 поверх, каб. 4) 
викликається Шевела Сергій Анатолійович (Прилуцький р-н с. Обичів вул.. 
Набережна, 25) з питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Малько Є.О., контактний телефон 5-21-47. Режим 
роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул.. Пушкіна, буд.73, 4 поверх, 4 каб.) 
викликається Геєць Володимир Вячеславович (Прилуцький р-н с. Л.Сорочинці 
вул.. Дмитрова, 36) з питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Малько Є.О., контактний телефон 5-21-47. Режим 
роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул. Пушкіна, буд.73, 4 поверх, каб. 4) 
викликається Давидов Рустам Мігдатович (м. Прилуки вул. Гоголя,42/3) з 
питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Малько Є.О., контактний телефон 5-21-47. Режим 
роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м.Прилуки, вул. Пушкіна, буд.73, 4 поверх, каб. 4) 
викликається Петренко Олександр Васильович (м. Прилуки вул. Шевченка, 28) 
з питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Малько Є.О., контактний телефон 5-21-47. Режим 
роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул. Пушкіна, буд.73, 4 поверх, каб. 4) 
викликається Дібініна Антоніна Олександрівна (м. Прилуки вул.. Соборна,87/1) 
з питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Малько Є.О., контактний телефон 5-21-47. Режим 
роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул. Пушкіна, буд.73, 4 поверх, каб. 4) 
викликається Клязніка Тетяна Василівна (м. Прилуки вул. Соборна, буд. 51 
корп. 2 кв.3) з питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Малько Є.О., контактний телефон 5-21-47. Режим 
роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул. Пушкіна, буд.73, 4 поверх, каб. 4) 
викликається Таранець Леонід Миколайович (м. Прилуки вул. Лугова,8) з 
питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Малько Є.О., контактний телефон 5-21-47. Режим 
роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

Новації в законодавстві щодо процедури отримання інформації 
з державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Оцінка майна боржника 
у виконавчому 
провадженні та 

можливість її оскарження
Візит державного виконавця до боржника не 

обіцяє йому нічого доброго. Як правило, такі візи-
ти закінчуються складанням акту опису та арешту 
майна боржника та подальшої його реалізації.

Оцінка 
майна є од-
ним з етапів 
у процедурі 
в и к о н а в -
чого про-
вадження. 
П о р я д о к 
такої оцінки 
регулюєть-
ся ст. 58 За-
кону Укра-
їни «Про 
виконавче 
проваджен-
ня». Але на практиці виникають ряд питань, пов’язаних 
з визначенням вартості майна боржника та можливістю 
її оскарження.

Так, законодавець визначає, що визначення вар-
тості майна боржника може бути здійснена як самим 
державним виконавцем, так і залученим ним суб’єктом 
оціночної діяльності-суб’єктом господарювання, який 
проводить свою діяльність відповідно до Закону України 
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оці-
ночну діяльність в Україні».

Визначення вартості безпосередньо державним 
виконавцем проводиться за ринковими цінами, що ді-
ють на день визначення вартості майна, з урахуванням 
фактичного стану майна. Для визначення вартості май-
на державний виконавець використовує власні знання, 
дані засобів масової інформації, повідомлення сторін 
виконавчого провадження та інших осіб, яких держав-
ний виконавець у разі необхідності може залучити до 
проведення визначення вартості майна.

Але існує ряд ситуацій, які передбачають обов’язко-
ву участь суб’єкта оціночної діяльності-суб’єкта госпо-
дарювання. Так, для оцінки за регульованими цінами, 
оцінки нерухомого майна, транспортних засобів, повіт-
ряних, морських та річкових суден, а також у разі, якщо 
визначити вартість майна (окремих предметів) складно 
або якщо сторони виконавчого провадження заперечу-
ють проти передачі арештованого майна боржника за 
ціною, визначеною державним виконавцем.

Об’єктивність та достовірність звіту оцінювача, 
тобто відповідність ціни майна, яке передається на ре-
алізацію ринковій кон’юнктурі, має велике значення для 
стягувача. Завищення оцінки може призводити до того, 
що майно не буде реалізовано, в свою чергу занижена 
ціна прямо впливає на задоволення його вимог.

Законодавством не передбачено право державного 
виконавця оспорювати чи не погоджуватись зі звітом 
про оцінку майна. Таке право надається лише сторонам 
виконавчого провадження, а саме: стягувачу та борж-
нику. 

Заінтересована особа, яка оспорює звіт, повинна 
знати декілька умов, визначених законодавцем. Так, 
всі витрати, пов’язані з призначенням суб’єкта оціночної 
діяльності-суб’єкта господарювання, а також витрати, 
пов’язані з рецензуванням звіту, несе сторона, яка за-
перечує проти результатів оцінки. 

У разі незгоди з оцінкою, визначеною за результа-
тами рецензування, сторони мають право оскаржити її в 
судовому порядку в десятиденний строк з дня отриман-
ня відповідного повідомлення.

У разі ж, якщо сторона, яка заперечує проти резуль-
татів оцінки, не сплачує витрати, оцінене майно пере-
дається на реалізацією за ціною, визначеною суб’єктом 
оціночної діяльності – суб’єктом господарювання.

Начальник відділу організації та контролю за виконанням 
рішень управління державної виконавчої служби Голов-

ного управління юстиції у Чернігівській області 
Олена Міщенко

1 січня 2015 року набула чинності поста-
нова Кабінету Міністрів України від 24.12.2014 
№ 722 «Деякі питання надання інформації про 
зареєстровані речові права на нерухоме май-
но та їх обтяження», якою затверджено:

- Порядок доступу посадових осіб органів 
державної влади, органів місцевого самовря-
дування, судів, органів внутрішніх справ, орга-
нів прокуратури, органів Служби безпеки Укра-
їни, адвокатів до Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно;

- Порядок надання фізичним та юридич-
ним особам інформації з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно. 

Зазначеними Порядками встановлено 
відмінну процедуру від донедавна діючої щодо от-
римання інформації з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно як посадовими особами, 
адвокатами під час здійснення відповідних повнова-
жень, так і фізичними та юридичними особами про 
зареєстровані права на об’єкти нерухомого майна.

Відповідно до пункту 3 вищевказаної постано-
ви Кабінету Міністрів України до 1 жовтня 2015 року 
до укладення договору про надання доступу до Дер-
жавного реєстру прав та отримання електронного 
цифрового підпису для роботи з Державним реє-
стром прав суди, органи місцевого самоврядування, 
органи внутрішніх справ, органи прокуратури, орга-
ни доходів і зборів, органи Служби безпеки та інші 
органи державної влади (посадові особи) мають 
право отримувати інформаційну довідку з Держав-
ного реєстру прав у паперовій формі як за об’єктом 
нерухомого майна, так і за суб’єктом права на нього 
на підставі письмового запиту, форму та вимоги до 
заповнення якого встановлює Міністерство юстиції. 
В інформаційній довідці зазначається інформація, 
наявна в Державному реєстрі прав, залежно від змі-
сту запитуваної інформації.

Крім того, вищезазначеною постановою від 
24.12.2014 № 722 внесено ряд змін до деяких поста-
нов Кабінету Міністрів України, зокрема до постано-
ви Кабінету Міністрів України, якою затверджено 
розмір і порядок використання плати за внесення 
змін до записів Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно та надання інформації із зазна-

ченого реєстру, зокрема додатково встановлено 
розміри плати за:

- надання інформації з Реєстру в електронній 
формі через офіційний веб-сайт Державної реє-
страційної служби – 17 гривень;

- надання органом державної реєстрації прав, 
нотаріусом за зверненням фізичних та юридичних 
осіб інформації з Реєстру в паперовій формі у вигля-
ді інформаційної довідки – 34 гривні;

- надання органом державної реєстрації прав, 
нотаріусом за заявою власника (співвласника) 
квартири, житлового чи нежитлового приміщення у 
багатоквартирному будинку, у разі створення об’єд-
нання співвласників багатоквартирного будинку, 
об’єднання співвласників багатоквартирного будин-
ку (асоціації власників житлових будинків, якщо їй 
делеговані повноваження з управління неподільним 
та загальним майном відповідного житлового комп-
лексу) інформації з Реєстру в паперовій формі у ви-
гляді інформаційної довідки – 170 гривень;

- надання інформації з Реєстру шляхом без-
посереднього доступу нотаріусів та адвокатів 
– 51 гривню.

Слід відмітити, що Порядком надання фізичним 
та юр  идичним особам інформації з Державного ре-
єстру речових прав на нерухоме майно визначено 
механізм надання фізичним та юридичним особам 
інформації з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме  майно (далі – Державний реє стр прав).

Так, інформація з Державного реєстру прав на-
 дається: по-перше, у паперовій формі: органом дер-

жавної реєстрації прав, нотаріусом у вигляді: 
витягу за заявою власника чи іншого правово-
лодільця про належні йому пр ава, спадкоємців 
(прав онаступників) відповідних осіб, особи, в 
інтересах якої встановлено обтяження; інфор-
маційної довідки; органом державної реєстра-
ції прав у вигляді виписки за заявою власника 
чи іншого правоволодільця про осіб, які отри-
мали відомості про зареєстровані права та їх 
обтяження на нерухоме майно, що йому на-
лежить; по-друге, в електронній формі через 
офіційний веб-сайт Укрдержреєстру у вигляді 
інформаційної довідки.

Інформація з Державного реєстру прав в 
електронній формі надається користувачам, 

які зареєструвалися на офіційному веб-сайті Укр-
держреєстру та надали відомості про власне пріз-
вище, ім’я та по батькові (за наявності), реєстрацій-
ний номер облікової картки платника податків (за 
наявності), серію та номер паспорта громадянина 
України чи реквізити іншого документа, що посвід-
чує особу, найменування та податковий номер юри-
дичної особи (у разі, коли інформація запитується 
в інтересах юридичної особи її керівником чи пред-
ставником), а також внесли плату за надання інфор-
мації з Державного реєстру прав з використанням 
платіжних систем через Інтернет.

Відомості, отримані під час надання інформа-
ції з Державного реєстру прав, використ овуються 
виключно для цілей ведення Державного реєстру 
прав та надання інформації у випадках, передбаче-
них законодавством.

Відповідальніст ь за достовірність відомостей, 
зазначених під час реєстрації на офіційному веб-сай-
ті Укрдержреєстру, покладається на заявника.

Отримання інформації з Державного реєстру 
прав та реєстрів в електронній формі здійснюється 
шляхом пошуку, перегляду та в разі необхідності 
друку інформації про зареєстровані речові права 
та їх обтяження на об’єкт нерухомого майна, яка є 
актуальною на дату та час її формування.

Начальник відділу державної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно реєстраційної служби 

Головного управління юстиції у Чернігівській області 
В’ячеслав Черниш

Правовий порядок проведення 
санації боржника до порушення 
провадження у справі про бан-
крутство врегульовано статтею 6 
Закону України «Про відновлення 
платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом».

Так, ініціювати процедуру санації 
боржника до порушення провадження 
у справі про банкрутство мають право 
боржник або кредитор.

Санацію боржника до порушення 
провадження у справі про банкрутство 
може бути передбачено правочином 
(договором), на підставі якого виникло 
грошове зобов’язання боржника.

Зазначена стаття встановлює і 
регулює нову для права неплатоспро-
можності (права неспроможності та 
права банкрутства) процедуру санації 
боржника, яка здійснюється без по-
рушення господарським судом про-
вадження у справі про банкрутство, 
але під судовим контролем. Насправді 
держава намагається упорядкувати 
суспільні відносини у сфері господа-
рювання, встановивши правове регу-
лювання добровільної санації боржни-
ка як до, так і після виникнення забор-
гованості боржника. Це означає про-
ведення санації суб’єкта права, який 

лише має намір стати боржником, або 
фактичного боржника з метою уник-
нення можливого і прогнозованого 
стану неплатоспроможності, який ві-
рогідно може виникнути при виконанні 
певних господарських зобов’язань. По 
своїй правовій природі врегульована 
статтею 6 Закону України «Про від-
новлення платоспроможності борж-
ника або визнання його банкрутом» 
форма санації – це новий інститут 
права, який не має ніякого відношення 
до конкурсного права або конкурсно-
го процесу, оскільки регулює новий 
вид правовідносин, що ґрунтуються 
на цивільно-правових принципах. В 
цілому цей інститут права можна оха-
рактеризувати як право добровільної 
санації боржника. Роль і завдання гос-
подарського суду – контроль дотри-
мання умов, передбачених ч. 8 Закону 
України «Про відновлення платоспро-
можності боржника або визнання його 
банкрутом», порушення яких є підста-
вою для відмови в затвердженні плану 
добровільної санації боржника.

В той же час, при введенні добро-
вільної санації боржника застосову-
ються процесуальні правила та інсти-
тути, що встановлені нормами права, 
які належать виключно до галузі не-
платоспроможності: прийняття заяви 

судом та порушення господарської 
справи; затвердження господарським 
судом плану санації (відновлення пла-
тоспроможності) боржника; введення 
господарським судом мораторію на 
задоволення вимог кредиторів; зако-
нодавча заборона порушувати справу 
про банкрутство стосовно боржника, 
який знаходиться в добровільній сана-
ції (частина 1 статті 14 Закону України 
«Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкру-
том»). Таким чином, норми права, що 
згруповані в статті 6 Закону України 
«Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкру-
том» для регулювання добровільної 
санації боржника, є правовим інститу-
том права неплатоспроможності.

Об’єктом санації без порушення 
провадження у справі про банкрут-
ство є платоспроможність юридичної 
особи.

Суб’єктами добровільної санації є:
боржник-юридична особа, власник 
майна (орган, уповноважений управ-
ляти майном) боржника; кредитори 
боржника; треті особи (інвестори).

Суб’єктами звернення до госпо-
дарського суду з заявою про затвер-
дження плану санації боржника є: 
боржник-юридична особа, представ-

ник кредиторів, уповноважений за-
гальними зборами кредиторів.

Строк дії процедури санації борж-
ника розпочинається з дня затвер-
дження господарським судом плану 
санації і не може перевищувати 12 
місяців. Протягом дії цієї процедури 
фактично встановлюється мораторій 
на порушення справи про банкрут-
ство. Боржнику забороняється ініцію-
вати справу про банкрутство. Також 
ініціювати справу про банкрутство 
забороняється будь-кому з кредито-
рів. Формулювання законодавцем 
заборони «будь-кому з кредиторів» 
є імперативним, безальтернативним, 
адресованим до усіх без винятку кре-
диторів, що визначені у статті 1 Закону 
України «Про відновлення платоспро-
можності боржника або визнання його 
банкрутом» – усі кредитори, у тому 
числі юридичні або фізичні особи, ор-
гани державної податкової служби та 
інші державні органи, не залежно від 
того, є вони конкурсними кредитора-
ми, поточними кредиторами чи/або 
забезпеченими кредиторами.

Головний спеціаліст відділу з питань 
банкрутства  Головного управління 

юстиції у Чернігівській області 
Олександр Дікан

Санація боржника до порушення провадження у справі про банкрутство
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Оголошення
До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 

управління юстиції (м. Прилуки, вул. Пушкіна, буд.73, 4 поверх, каб. 
4) викликається Гаврилова Людмила Миколаївна (м Прилуки вул. 
Шарапівська,6/2) з питань. виконання рішення суду.

Державний виконавець Малько Є.О., контактний телефон 5-21-47. Режим 
роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул. Пушкіна, буд.73, 4 поверх, каб. 4) 
викликається Божок Катерина Павлівна (м Прилуки вул. Галаганівська,31/1) з 
питань. виконання рішення суду.

Державний виконавець Малько Є.О., контактний телефон 5-21-47. Режим 
роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул. Пушкіна, буд.73, 4 поверх, 4каб.) 
викликається Лукяненко Оксана Миколаївна (м Прилуки вул. Соборна,156) з 
питань. виконання рішення суду.

Державний виконавець Малько Є.О., контактний телефон 5-21-47. Режим 
роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул. Пушкіна, буд. 73, 4 поверх, каб. 4) 
викликається Голляк Валентина Іванівна (м Прилуки вул. Шевченка,19/1) з 
питань. виконання рішення суду.

Державний виконавець Малько Є.О., контактний телефон 5-21-47. Режим 
роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До Центрального відділу державної виконавчої служби Чернігівського 
міського управління юстиції (м. Чернігів, вул. Шевченка, 118, 2-й поверх, каб. 5) 
викликається Курцев Євгеній Віталійович ( місце реєстрації: м. Чернігів, пр.-т 
Миру, 42/ 2) з питань виконання рішення суду.

Головний державний виконавець Садовська Т. Л., контактний телефон 671-
946. Прийомні дні роботи: понеділок та четвер 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 Сулименко Олена Сергіївна ( місце реєстрації: м. Чернігів, пр.-т 
Миру, 16 кв.12) з питань виконання рішення суду.

Головний державний виконавець Садовська Т. Л., контактний телефон 671-
946. Прийомні дні роботи: понеділок та четвер 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 Куликов Дмитро Валерійович ( місце реєстрації: м. Чернігів, пр-т 
Миру, 16/25) з питань виконання рішення суду.

Головний державний виконавець Садовська Т. Л., контактний телефон 671-
946. Прийомні дні роботи: понеділок та четвер 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 Крячкова Світлана Володимирівна ( місце реєстрації: м. Чернігів, 
пр-т Миру, 22/9) з питань виконання рішення суду.

Головний державний виконавець Садовська Т. Л., контактний телефон 671-
946. Прийомні дні роботи: понеділок та четвер 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 Гетьманський Ігор Олександрович ( місце реєстрації: м. Чернігів, 
пр-т Миру, 29/5) з питань виконання рішення суду.

Головний державний виконавець Садовська Т. Л., контактний телефон 671-
946. Прийомні дні роботи: понеділок та четвер 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 Казакова Жанна Михайлівна (місце реєстрації: м. Чернігів, пр-т 
Миру, 35-б/ 37) з питань виконання рішення суду.

Головний державний виконавець Садовська Т. Л., контактний телефон 671-
946. Прийомні дні роботи: понеділок та четвер 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 Якимаха Анатолій Володимирович (місце реєстрації: м. Чернігів, 
пр-т Миру, 45/78) з питань виконання рішення суду.

Головний державний виконавець Садовська Т. Л., контактний телефон 671-
946. Прийомні дні роботи: понеділок та четвер з 8.30 до 13.00 години.

До Центрального відділу державної виконавчої служби Чернігівського 
міського управління юстиції (м. Чернігів, вул. Шевченка, буд. 118 каб. 7) 
викликається Легкобит Андрій Віталійович (місце реєстрації: м. Чернігів пр-кт 
Миру, 186/99) з питань виконання рішення суду

Головний державний виконавець Шестак Я.В., контактний телефон 671-946. 
Режим роботи: Пн.,Чт. з 8.30 по 13.00.

До Центрального відділу державної виконавчої служби Чернігівського 
міського управління юстиції (м. Чернігів, вул. Шевченка, буд. 118 каб. 7) 
викликається Арищенко Олена Володимирівна (місце реєстрації: м. Чернігів 
пр-кт Миру, 52/31) з питань виконання рішення суду

Головний державний виконавець Шестак Я.В., контактний телефон 671-946. 
Режим роботи: Пн.,Чт. з 8.30 по 13.00.

До Центрального відділу державної виконавчої служби Чернігівського 
міського управління юстиції (м. Чернігів, вул. Шевченка, буд. 118 каб. 7) 
викликається Ворох Ольга Володимирівна (місце реєстрації: м. Чернігів пр-кт. 
Миру, 157-А/13) з питань виконання рішення суду

Головний державний виконавець Шестак Я.В., контактний телефон 671-946. 
Режим роботи: Пн.,Чт. з 8.30 по 13.00.

До Центрального відділу державної виконавчої служби Чернігівського 
міського управління юстиції (м. Чернігів, вул. Шевченка, буд. 118 каб. 7) 
викликається Карпенко Сергій Іванович (місце проживання: м. Чернігів, вул. 
Толстого, 118/45) з питань виконання рішення суду

Головний державний виконавець Шестак Я.В., контактний телефон 671-
946. Режим роботи: Пн.,Чт. з 8.30 по 13.00.

До відділу державної виконавчої служби Сосницького районного 
управління юстиції (смт. Сосниця вул. Виноградського, 12а) викликається 
Горіна Наталія Олександрівна (місце реєстрації: с. Якличі, Сосницький 
район) з питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Блоха Н.І., контактний телефон 2-75-59. Режим 
роботи: пн.- чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Сосницького районного 
управління юстиції (смт. Сосниця вул. Виноградського, 12а) викликається 
Заєць Ігор Дмитрович ( місце реєстрації: смт. Сосниця вул. Виноградського, 
34/1) з питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Блоха Н.І., контактний телефон 2-75-59. Режим 
роботи: пн.- чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Сосницького районного 
управління юстиції (смт. Сосниця вул. Виноградського, 12а Чернігівської 
обл.) викликається Шаповал В’ячеслав Миколайович (місце реєстрації: с. 
Загребелля вул. Ювілейна, 33) з питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Блоха Н.І., контактний телефон 2-75-59. Режим 
роботи: пн.- чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Сосницького районного 
управління юстиції (смт. Сосниця вул. Виноградського, 12а Чернігівської 
обл.) викликається Нестеров Владислав Ігорович (місце реєстрації: смт. 
Сосниця вул. Чернігівська, 43д/2) з питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Блоха Н.І., контактний телефон 2-75-59. Режим 
роботи: пн.- чт. з 8.30 по 17.-30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Бобровицького районного 
управління юстиції (вул. Незалежності, 49, м. Бобровиця, Чернігівська 
область, приміщення «Укртелеком» ІІІ поверх) викликається Бєлоус 
Вячеслав Михайлович (місце реєстрації: вул. Незалежності, 125-в, кв. 2, м. 
Бобровиця) з питань виконання рішення суду. 

Начальник відділу Романченко Ю.В., тел. 2-15-45, 2-11-14 (зі стаціонарних 
телефонів) 046322-15-45, 046322-11-14 (з мобільного). Графік роботи: пн.-чт. 
з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Бобровицького районного 
управління юстиції (вул. Незалежності, 49, м. Бобровиця, Чернігівська область, 
приміщення «Укртелеком» ІІІ поверх) викликається Борзаковський Сергій 
Валентинович (місце реєстрації: вул. Бричанська, 27, м. Бобровиця) з питань 
виконання рішення суду. 

Начальник відділу Романченко Ю.В., тел. 2-15-45, 2-11-14 (зі стаціонарних 
телефонів) 046322-15-45, 046322-11-14 (з мобільного). Графік роботи: пн.-чт. з 
8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Бобровицького районного 
управління юстиції (вул. Незалежності, 49, м. Бобровиця, Чернігівська 
область, приміщення «Укртелеком» ІІІ поверх) викликається Бердник Микола 
Миколайович (місце реєстрації: вул. Колгоспна, 4, кв. 1, м. Бобровиця) з питань 
виконання рішень по стягненню адміністративного штрафу. 

Начальник відділу Романченко Ю.В., тел. 2-15-45, 2-11-14 (зі стаціонарних 
телефонів) 046322-15-45, 046322-11-14 (з мобільного). Графік роботи: пн.-чт. з 
8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Бобровицького районного 
управління юстиції (вул. Незалежності, 49, м. Бобровиця, Чернігівська 
область, приміщення «Укртелеком» ІІІ поверх) викликається Баранчук Олексій 
Сергійович (місце реєстрації: вул. Бричанська, 18-а, м. Бобровиця) з питань 
виконання рішень по стягненню адміністративних штрафів. 

Начальник відділу Романченко Ю.В., тел. 2-15-45, 2-11-14 (зі стаціонарних 
телефонів) 046322-15-45, 046322-11-14 (з мобільного). Графік роботи: пн.-чт. з 
8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Бобровицького районного 
управління юстиції (вул. Незалежності, 49, м. Бобровиця, Чернігівська область, 
приміщення «Укртелеком» ІІІ поверх) викликається Близнюк Максим Ігорович 
(місце реєстрації: вул. Червонофлотська, 132, м. Бобровиця) з питань виконання 
рішень по стягненню адміністративних штрафів. 

Начальник відділу Романченко Ю.В., тел. 2-15-45, 2-11-14 (зі стаціонарних 
телефонів) 046322-15-45, 046322-11-14 (з мобільного). Графік роботи: пн.-чт. з 
8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Бобровицького районного 
управління юстиції (вул. Незалежності, 49, м. Бобровиця, Чернігівська область, 
приміщення «Укртелеком» ІІІ поверх) викликається Величко Ірина Петрівна 
(місце реєстрації: вул. М.Ярошевської, 65, м. Бобровиця) з питання виконання 
рішень по стягненню на користь УПФУ в Бобровицькому районі. 

Начальник відділу Романченко Ю.В., тел. 2-15-45, 2-11-14 (зі стаціонарних 
телефонів) 046322-15-45, 046322-11-14 (з мобільного). Графік роботи: пн.-чт. з 
8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

В Україні протягом останнього часу було при-
йнято низку нормативно-правових актів, спрямо-
ваних на подолання цього небезпечного явища. 
Провідним з таких актів є Закон України «Про за-
сади запобігання і протидії корупції» (далі-Закон). 
Він визначає основні засади запобігання і проти-
дії корупції в публічній і приватній сферах суспіль-
них відносин, відшкодування завданої внаслідок 
вчинення корупційних правопорушень збитків, 
шкоди, поновлення порушених прав, свобод чи 
інтересів фізичних осіб. Одним із заходів, спря-
мованих на запобігання і протидію корупції, вста-
новлених цим Законом, є передбачене статтею 
14 порядок урегулювання конфлікту інтересів.

Зміст поняття «конфлікту інтересів» визна-
чає дві обов’язкові ознаки:

- конфлікт інтересів – це суперечність між 
особистими інтересами особи та її службовими 
повноваженнями; 

- наявність такої суперечності може вплинути 
на об’єктивність або неупередженість прийняття 
рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій 
під час виконання наданих особі службових по-
вноважень. 

Статтею 14 Закону для суб’єктів відповідаль-
ності за корупційні правопорушення встановлені 
обов’язки уживати заходів щодо недопущення 
будь-якої можливості виникнення конфлікту ін-
тересів (тобто суперечності між особистими інте-
ресами особи та її службовими повноваженнями, 
яка може поставити під сумнів її об’єктивність 
або неупередженість тощо) та повідомляти невід-
кладно безпосереднього керівника про наявність 
конфлікту інтересів.

Один з типових прикладів конфлікту інтере-
сів та його вирішення передбачений статтею 75 
Кримінального процесуального кодексу України, 
відповідно до якого суддя не може брати участь в 
кримінальному провадженні, якщо він особисто, 
його родичі чи члени його сім’ї заінтересовані 
в результатах провадження, а також якщо він є 
заявником, потерпілим, цивільним позивачем, 
цивільним відповідачем, близьким родичем чи 
членом сім’ї слідчого, прокурора, підозрюваного, 
обвинуваченого, заявника, потерпілого, цивіль-
ного позивача, цивільного відповідача. Як засіб 
розв’язання конфлікту інтересів в тако му випад-
ку застосовується інститут відводу судді. 

Наступним прикладом конфлікту інтересів 
є наявність в безпосередньому підпорядкуванні 
близької особи. Статтею 9 Закону встановлені 
обмеження щодо роботи близьких осіб. Зазна-
чено, що суб’єкти відповідальності за корупційні 
правопорушення не можуть мати у безпосеред-
ньому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути 
безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з 
виконанням повноважень близьким їм особам. В 
разі виникнення такої ситуації, у п’ятнадцятиден-
ний строк повинно бути вирішено питання щодо 
добровільного усунення обставин, які обумовили 
безпосереднє підпорядкування. В разі немож-
ливості вирішення даного питання в добровіль-
ному порядку особа у місячний термін підлягає 
переведенню на іншу посаду, що виключає без-
посереднє підпорядкування. Але, якщо і це не-
можливо, то особа, що підпорядкована, підлягає 
звільненню.

Чинним антикорупційним законодавством 
встановлені наступні способи врегулювання кон-
флікту інтересів у випадку повідомлення підлег-
лим свого безпосереднього керівника про наяв-
ність конфлікту інтересів: 

- доручення виконання відповідного службо-
вого завдання іншій посадовій особі;

- особистого виконання керівником службо-
вого завдання;

- в інший спосіб, передбачений законодав-
ством.

До інших, передбачених законодавством 
шляхів врегулювання конфлікту інтересів, мож-
на віднести, наприклад, вищезазначений відвід 
судді, прокурора, секретаря судового засідання, 
слідчого, експерта, інших учасників провадження. 

Цілий розділ Загальних правил поведінки 
державного службовця, затверджених наказом 
Головного управління державної служби України 
від 4 червня 2010 року № 214, присвячений пи-
танню врегулювання конфлікту інтересів. 

Даним нормативно-правовим актом визначе-
ні основні правила щодо врегулювання конфлікту 
інтересів. По-перше, зазначено, що обставини, 
які можуть призвести до виникнення конфлікту 
інтересів, повинні бути усунуті до того, як дер-
жавний службовець буде призначений на посаду. 
У разі коли обставини, що можуть призвести до 
виникнення конфлікту інтересів, склалися після 
призначення на посаду, державний службовець 
повинен невідкладно повідомити в письмовій 
формі про це свого безпосереднього керівни-
ка та терміново вжити заходів щодо усунення 
таких обставин. По-друге, якщо державному 
службовцю стало відомо про наявність конфлі к-
ту інтересів у інших державних службовців, йому 
необхідно повідомити про це свого безпосеред-
нього керівника. Якщо державний службовець 
вважає вжиті безпосереднім керівником заходи 
недостатніми, він може повідомити про це в пись-
мовій формі керівника органу державної влади. 
По-третє, у разі виникнення конфлікту інтересів 
у державного службовця, який входить до скла-
ду колегіального органу (комітету, комісії, коле-
гії, ради тощо), такий державний службовець не 
повинен брати участь у прийнятті рішення, якщо 
його неучасть не впливає на повноваження цього 
органу. Але, якщо така неучасть може призвести 
до втрати повноважень колегіального органу, то 
участь державного службовця у прийнятті рішень 
цим органом має здійснюватись під контролем.

З метою запобігання та врегулювання кон-
флікту інтересів Закон України «Про засади 
запобігання і протидії корупції» покладає на 
суб’єктів відповідальності за корупційні правопо-
рушення також і обов’язок протягом десяти днів 
після призначення (обрання) на посаду передати 
в управління іншій особі (за винятком членів сво-
єї сім’ї) належні їм підприємства та корпоративні 
права у порядку, встановленому законом.

Одним з наслідків неповідомлення про кон-
флікт інтересів є встановлена чинним Кодексом 
України про адміністративні правопорушення 
адміністративна відповідальність суб’єктів від-
повідальності за корупційні правопорушення у 
вигляді накладення штрафу від десяти до ста 
п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян (стаття 172-7).

Начальник 
Головного управління юстиції  у Чернігівській області 

Юрій Власенко

Як повернути депозит з банку?
Питання повернення депозиту сьогодні стало для громадян нашої країни одним з «наболілих». Це сто-

сується як суб’єктів підприємницької діяльності, так і звичайних громадян. Громадяни стикаються з різно-
манітними відмовами банків щодо видачі депозитів, але позиція законодавця залишається однозначною: 
банк зобов’язаний на вимогу вкладника повернути депозит, строк розміщення якого закінчений. 

Урегулювання 
конфлікту інтересів

На сьогодні корупція становить 
найсерйознішу загрозу для україн-
ського суспільства, держави і кож-
ного із нас.

Перше, що потрібно зробити – це почати спілкува-
тися з банком не усно, а неодмінно письмово – писа-
ти заяви з вимогою повернути вкладені кошти. Якщо 
банк раніше відновить свій фінансовий стан, до вико-
нання насамперед візьмуть письмові заяви. Також, це 
створює доказову базу по можливих майбутніх судо-
вих спорах, крім того – показує вашу обізнаність і на-
лаштованість в процесі.

У письмовому зверненні в банк необхідно вказати 
вимогу повернути суму вкладу з нарахованими відсот-
ками та підставу для повернення грошей з посилання-
ми на положення депозитного договору і законодав-
ства. 

Вимога складається на ім’я керівника банку 
(вказується найменування й адреса головного офісу 
банку). Якщо договір укладений з регіональним відді-
ленням (філією) банку – копію такої вимоги потрібно 
направити на адресу регіонального відділення на ім’я 
начальника відділення. 

Наведемо короткий зміст цього документа.
Перше, що ви вказуєте, це відомості про підписа-

ний між вами й банком договір. Далі коротко перерахо-
вуєте умови договору: сума депозиту й строк, коли він 
минає. Потім ви вказуєте на той факт, що незважаючи 
на закінчення стро-
ку видачі вкладу, 
депозит виданий 
не був, тобто банк 
ухиляється від ви-
конання своїх зо-
бов’язань, зазначе-
них у договорі.

Наступні пунк-
ти вашої вимоги 
повинні містити 
посилання на чин-
не законодавство 
України, яким ви 
обґрунтовуєте ваші 
права. А саме:

- згідно зі стат-
тею 526 Цивільного 
кодексу України, зобов’язання має виконуватися на-
лежним чином відповідно до умов договору та вимог 
Цивільного кодексу України, інших актів цивільного 
законодавства, а за відсутності таких умов та вимог 
– відповідно до звичаїв ділового обороту або інших ви-
мог, що звичайно ставляться, та за ст. 629 Цивільного 
кодексу України, договір є обов’язковим для виконання 
сторонами, які їх узгодили (у цьому випадку - банком 
і вами);

- згідно частини першої статті 651 Цивільного ко-
дексу України, зміна або розірвання договору допуска-
ється лише за згодою сторін, якщо інше не встановле-
но договором або законом;

- згідно зі статтею 1060 Цивільного кодексу Украї-
ни договір банківського вкладу укладається на умовах 
видачі вкладу на першу вимогу або на умовах повер-
нення вкладу зі спливом встановленого договором 
строку. Договором може бути передбачено внесення 
грошової суми на інших умовах її повернення. За до-
говором банківського вкладу незалежно від його виду 
банк зобов’язаний видати вклад або його частину на 
першу вимогу вкладника, крім вкладів, зроблених 
юридичними особами на інших умовах повернення, 
які встановлені договором. Умова договору про відмо-
ву від права на одержання вкладу на першу вимогу є 
нікчемною. 

Якщо відповідно до договору банківського вкла-
ду вклад повертається вкладникові на його вимогу до 
спливу строку або до настання інших обставин, визна-
чених договором, проценти за цим вкладом виплачу-
ються у розмірі процентів за вкладами на вимогу, якщо 
договором не встановлений більш високий процент. 
Якщо вкладник не вимагає повернення суми строко-
вого вкладу зі спливом строку, встановленого догово-
ром банківського вкладу, або повернення суми вкладу, 

внесеного на інших умовах повернення, після настання 
визначених договором обставин договір вважається 
продовженим на умовах вкладу на вимогу, якщо інше 
не встановлено договором.

Взагалі, банк в частині депозитів керується По-
ложенням про порядок здійснення банками України 
вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізич-
ними особами, затвердженим постановою Правління 
Національного банку України від 03.12.2003 № 516.

У пункті 3.3 цього положення говориться, що по-
винен зробити банк у разі невиконання або неналеж-
ного виконання банком вимоги фізичної особи про 
повернення вкладу або його частини. Банк зобов’я-
заний прийняти вимогу клієнта, поставити на ньому 
дату отримання, підпис уповноваженої особи, відбиток 
штампа банку. Крім того, банк зобов’язаний видати фі-
зичній особі письмове повідомлення про невиконання 
(неналежне виконання) цієї вимоги, де вказати причи-
ни, дати взяття вимоги на облік, дати видачі повідом-
лення, прізвища, ім’я, по батькові уповноваженої особи 
та відбитку печатки банку.

Також, обов’язково вимагайте від банку видачі ви-
щевказаного повідомлення про невиконання вашої ви-
моги по депозиту. Ваша вимога про видачу депозиту 

для банку є платіж-
ним документом, 
який він зобов’я-
заний виконати в 
термін, встанов-
лений депозитним 
договором. Якщо 
ж такий термін 
не встановлений, 
він визначається 
загальними поло-
женнями законо-
давства та згідно 
зі статтею 530 Ци-
вільного кодексу 
України складає 
сім днів.

Якщо вище-
вказаний термін закінчився, у Вас є право звернути-
ся до суду. У суді Ви маєте право просити стягнути з 
банку штрафні санкції, передбачені як договором, так 
і положеннями статті 625 Цивільного кодексу України. 
За цією статтею боржник повинен сплатити суму боргу 
з урахуванням встановленого індексу інфляції та 3% 
річних від простроченої суми (якщо інше не передба-
чено договором).

Якщо суд виніс рішення на Вашу користь і воно всту-
пило в законну силу, необхідно отримати в суді виконав-
чий лист та звернутися до державної виконавчої служби. 

Наприкінці слід зазначити, що згідно Закону 
України «Про систему гарантування вкладів фізичних 
осіб» в Україні діє Фонд гарантування вкладів фізич-
них осіб (далі - Фонд), який є установою, що виконує 
спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фі-
зичних осіб та виведення неплатоспроможних банків 
з ринку. Згідно частини першої статті 26 даного зако-
ну Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшко-
дування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує 
кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нарахо-
вані на день початку процедури виведення Фондом 
банку з ринку, але не більше суми граничного розміру 
відшкодування коштів за вкладами, встановленого на 
дату прийняття такого рішення, незалежно від кілько-
сті вкладів в одному банку. Сума граничного розміру 
відшкодування коштів за вкладами не може бути мен-
шою 200000 гривень. Адміністративна рада Фонду не 
має права приймати рішення про зменшення гранич-
ної суми відшкодування коштів за вкладами.

Провідний спеціаліст сектору правової роботи, правової 
освіти,  реєстрації нормативно-правових актів та 

систематизації законодавства Головного управління 
юстиції у Чернігівській області 

Наталія Петухова
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Графік проведення прямої «гарячої» телефонної лінії по
Головному управлінню юстиції у Чернігівській області на лютий 2015 року:

Перелік нормативно-правових актів, зареєстрованих 
Головним управлінням юстиції у Чернігівській області 

протягом 2014 року:

 «ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПОВІДОМЛЯЄ: 

20 лютого 2015 року з 10.00 до 13.00 заступник начальника Головного управління юстиції у Чернігівській області Бобруйко 
Володимир Анатолійович буде проводити «ГАРЯЧУ ЛІНІЮ» на тему: «Суспільство проти корупції».

«Гарячу лінію» буде проведено за всіма напрямками роботи структурних підрозділів Головного управління юстиції у Чернігів-
ській області та його територіальних органів за телефоном 65-15-23»

26 лютого 2015 року з 15.30 до 16.30 на запи-
тання громадян відповідатиме заступник началь-
ника служби – начальник відділу державної ре-
єстрації актів цивільного стану реєстраційної 
служби Головного управління юстиції у Чер-
нігівській області – Орєшкіна Юлія Вікторівна.

Телефон «гарячої» лінії – 77-44-66. 

Поняття дарунка і пожертви містяться 
в статтях Цивільного кодексу України, в 
яких зазначено, що дарунком можуть бути 
рухомі речі, в т.ч. гроші та цінні папери, не-
рухомі речі, а також майнові права, якими 
дарувальник володіє або які можуть виник-
нути у нього в майбутньому. Пожертвою 
є дарування нерухомих та рухомих речей, 
зокрема грошей та цінних паперів, фізич-
ним особам, юридичним особам, державі 
Україна, Автономній Республіці Крим, те-
риторіальній громаді, для досягнення ними 
певної, наперед обумовленої мети.

Відповідно до Закону Укра-
їни «Про засади запобігання 
і протидії корупції» (далі – За-
кон), державні службовці не 
можуть безпосередньо або че-
рез інших осіб одержувати да-
рунки (пожертви) від юридич-
них або фізичних осіб. Зако-
ном чітко визначено, які саме 
дарунки заборонено отриму-
вати вищезазначеним особам. 
Не можна отримувати дарунки 
за рішення, дії чи бездіяльність 
в інтересах дарувальника, що 
приймаються, вчиняються як 
безпосередньо такою особою, 

так і за її сприяння іншими посадовими осо-
бами та органами. Також не можна отриму-
вати дарунки від підлеглих осіб.

Законом дозволено приймати лише да-
рунки, які відповідають загальновизнаним 
уявленням про гостинність, та пожертви, 
крім вищезазначених заборон, якщо вар-
тість таких дарунків (пожертв) не перевищує 
50 відсотків мінімальної заробітної плати, 
встановленої на день прийняття дарунка 
(пожертви), одноразово. Дарунками, що 
відповідають загальновизнаним уявленням 
про гостинність, зазвичай є сувеніри та інші 

подарунки, одержані від знайомих з наго-
ди, наприклад, дня народження, загально-
визнаного чи релігійного свята за умови, 
якщо ці подарунки не можуть вплинути на 
прийняття державним службовцем неупере-
джених рішень або не створюватимуть вра-
ження таких. Не забороняється також отри-
мувати дарунки (пожертви), які відповідають 
загальновизнаним уявленням про гостин-
ність, якщо їх сукупна вартість, отриманих 
з одного джерела протягом року, не пере-
вищує однієї мінімальної заробітної плати. 
Кожного року розмір мінімальної заробітної 
плати встановлюється Законом України про 
Державний бюджет. 

В разі прийняття дарунка навіть не-
значної вартості державному службовцю 
необхідно пересвідчитися в тому, що він на-
справді є виявом гостинності, а не підкупом. 
У випадку найменшої підозри на підкуп, не-
обхідно відмовитись від такого дарунка.

Обмеження щодо вартості дарунків (по-
жертв), передбачене Законом, не поширю-
ється на дарунки (пожертви), які даруються 
близькими особами або одержуються як 
загальнодоступні знижки на товари, послу-
ги, загальнодоступні виграші, призи, премії, 
бонуси.

Головний спеціаліст відділу кадрової
 роботи та державної служби Головного 

управління юстиції у Чернігівській області 
Ірина Ільїних

1) розпорядження голови Чернігівської об-
ласної державної адміністрації від 26 грудня 
2013 року № 542 «Про тарифи на інвента-
ризацію нерухомого майна, що здійснюється 
комунальним підприємством «Чернігівське 
районне бюро технічної інвентаризації» 
Чернігівської районної ради Чернігівської 
області», зареєстроване 08 січня 2014 року  
за № 1/955;

2) розпорядження голови Чернігівської 
обласної державної адміністрації від 30 
грудня 2013 року № 549 «Про затвердження 
Правил розміщення зовнішньої реклами за 
межами населених пунктів у Чернігівській 
області», зареєстроване 24 січня 2014 року 
за № 2/956;

3) наказ Департаменту культури і туриз-
му, національностей та релігій Чернігівської 
обласної державної адміністрації від 24 
січня 2014 року № 10 «Про обласний фес-
тиваль-конкурс хореографії «Надія-2014» 
серед учнів початкових спеціалізованих мис-
тецьких навчальних закладів», зареєстрова-
ний 30 січня 2014 року за № 3/957;

4) наказ Департаменту культури і туриз-
му, національностей та релігій Чернігівської 
обласної державної адміністрації від 24 січ-
ня 2014 року № 11 «Про обласні конкурси і 
теоретичну олімпіаду серед учнів початкових 
спеціалізованих мистецьких навчальних за-
кладів (шкіл естетичного виховання)», заре-
єстрований 30 січня 2014 року за № 4/958;

5) наказ Департаменту культури і туризму, 
національностей та релігій Чернігівської об-
ласної державної адміністрації від 11 лютого 
2014 року № 21 «Про проведення ХІІ об-
ласного конкурсу-виставки робіт з образо-
творчого мистецтва серед учнів початкових 
спеціалізованих мистецьких навчальних за-
кладів (шкіл естетичного виховання)», заре-
єстрований 17 лютого 2014 року за № 5/959;

6) наказ Управління освіти і науки Черні-
гівської обласної державної адміністрації від 
17 лютого 2014 року № 56 «Про проведення 
конкурсу на кращого лідера учнівського са-
моврядування «Я шкільний лідер – за мною 
майбутнє», зареєстрований 19 лютого 2014 
року за № 6/960;

7) наказ Чернігівського прикордонного 
загону від 12 березня 2014 року № 35-ОД 
«Про запровадження додаткових тимчасо-
вих режимних обмежень», зареєстрований 
13 березня 2014 року за № 7/961;

8) наказ Департаменту культури і туриз-
му, національностей та релігій Чернігівської 
обласної державної адміністрації від 11 
березня 2014 року № 42 «Про ІХ обласний 
молодіжний фестиваль-конкурс виконавців 
народної та естрадної пісні «Твої таланти, 
Деснянський краю!», зареєстрований 17 бе-
резня 2014 року за № 8/962; 

9) наказ Департаменту культури і туризму, 
національностей та релігій Чернігівської об-
ласної державної адміністрації від 11 берез-
ня 2014 року № 44 «Про Х обласний конкурс 
юних виконавців «Струни серця», зареєстро-
ваний 17 березня 2014 року за № 9/963;

10) наказ Департаменту культури і ту-
ризму, національностей та релігій Чернігів-
ської обласної державної адміністрації від 
12 березня 2014 року № 48 «Про обласний 
огляд-конкурс «Свято хору» ім. Любомира 
Боднарука», зареєстрований 17 березня 
2014 року за № 10/964;

11) наказ Департаменту культури і туриз-
му, національностей та релігій Чернігівської 
обласної державної адміністрації від 12 бе-
резня 2014 року № 50 «Про обласний кон-
курс дитячих  духових оркестрів серед учнів 
початкових спеціалізованих мистецьких 
навчальних закладів», зареєстрований 17 
березня 2014 року за № 11/965;

12) наказ Департаменту культури і туриз-
му, національностей та релігій Чернігівської 
обласної державної адміністрації від 17 
березня 2014 року № 55 «Про відкритий 
фестиваль-конкурс молодих композиторів 
ім. Л.М.Ревуцького», зареєстрований 19 бе-
резня 2014 року за № 12/966.

13) розпорядження голови Чернігівської 
обласної державної адміністрації від 17 
березня 2014 року № 74 «Про тарифи на 
медичне обслуговування для окремих ка-
тегорій споживачів, що надається міською 
стоматологічною поліклінікою Чернігівської 
міської ради», зареєстроване 10 квітня 2014 
року за № 13/967;

14) наказ Департаменту агропромисло-
вого розвитку від 21 березня 2014 року № 
26 «Про розмір витрат», зареєстрований 11 
квітня 2014 року за № 14/968;

15) розпорядження голови Чернігівської 
обласної державної адміністрації від 23 квіт-
ня 2014 року №187 «Про внесення змін до 
розпорядження голови обласної державної 
адміністрації від 30.09.2005 № 273», зареє-
строване 23 квітня 2014 року за № 15/969;

16) розпорядження голови Чернігівської 
обласної державної адміністрації від 29 квіт-
ня 2014 року № 207 «Про тарифи на інвента-
ризацію нерухомого майна, що здійснюється 
суб’єктами господарювання на території 
Городнянського району», зареєстроване 12 
травня 2014 року за № 16/970;

17) наказ Чернігівського прикордонного 
загону від 30 травня 2014 року № 71-ОД 
«Про внесення доповнень до Технологічної 
схеми пропуску осіб, транспортних засобів 
та вантажів через державний кордон у між-
народному пункті контролю для залізнично-
го сполучення «Чернігів», затвердженої на-
казом Чернігівського прикордонного загону 
від 15.07.2011 № 643», зареєстрований 02 
червня 2014 року за № 17/971.

18) розпорядження голови Чернігівської 
обласної державної адміністрації від 04 
червня 2014 року № 310 «Про визнання та-
ким, що втратило чинність розпорядження 
голови обласної державної адміністрації від 
28 листопада 2006 року №429», зареєстро-
ване 23 травня 2014 року за № 18/972;

19) наказ Управління освіти і науки Черні-
гівської обласної державної адміністрації від 
11 червня 2014 року № 183 «Про розмір ви-
трат», зареєстрований 27 червня 2014 року 
за № 19/973;

20) наказ Головного управління юстиції у 
Чернігівській області від 03 липня 2014 року 
№ 34/5 «Про внесення змін до Положення 
про порядок надання державними нотаріу-
сами додаткових послуг правового харак-
теру, які не пов’язані із вчинюваними нота-
ріальними діями, а також послуг технічного 
характеру», зареєстрований 11 липня 2014 
року за № 20/974;

21) розпорядження голови Чернігівської 
обласної державної адміністрації від 25 
червня 2014 року № 362 «Про тарифи на 

платні послуги, що надаються сектором 
медичного забезпечення УМВС України в 
Чернігівській області (лікарнею (з полікліні-
кою))», зареєстроване 15 липня 2014 року 
за № 21/975;

22) розпорядження голови Чернігівської 
обласної державної адміністрації від 07 лип-
ня 2014 року № 378 «Про визнання таким, 
що втратило чинність розпорядження голо-
ви обласної державної адміністрації від 22 
квітня 2009 року №117», зареєстроване 15 
липня 2014 року за № 22/976;

23) наказ Чернігівського прикордонного 
загону від 01 липня 2014 року № 89-ОД «Про 
затвердження Технологічних схем пропуску 
осіб, транспортних засобів та вантажів через 
державний кодон у міжнародних пунктах 
пропуску для автомобільного сполучення 
«Грем’яч», «Сеньківка», «Нові Яриловичі», 
«Славутич» та міждержавному пункті про-
пуску для автомобільного сполучення «Ми-
колаївка», зареєстрований 21 липня 2014 
року за № 23/977;

Технологічна схема пропуску осіб, тран-
спортних засобів та вантажів через держав-
ний кордон у міжнародному пункті пропуску 
для автомобільного сполучення «Грем’яч», 
затверджена наказом Чернігівського при-
кордонного загону від 01 липня 2014 року № 
89-ОД, зареєстрована 21 липня 2014 року за 
№ 23/977;

24) Технологічна схема пропуску осіб, 
транспортних засобів та вантажів через 
державний кордон у міжнародному пункті 
пропуску для автомобільного сполучення 
«Сеньківка», затверджена наказом Черні-
гівського прикордонного загону від 01 липня 
2014 року № 89-ОД, зареєстрована 21 липня 
2014 року за № 24/978;

25) Технологічна схема пропуску осіб, 
транспортних засобів та вантажів через 
державний кордон у міжнародному пункті 
пропуску для автомобільного сполучення 
«Нові Яриловичі», затверджена наказом 
Чернігівського прикордонного загону від 01 
липня 2014 року № 89-ОД, зареєстрована 21 
липня 2014 року за № 25/979;

26) Технологічна схема пропуску осіб, 
транспортних засобів та вантажів через 
державний кордон у міжнародному пункті 
пропуску для автомобільного сполучення 
«Славутич», затверджена наказом Черні-
гівського прикордонного загону від 01 липня 
2014 року № 89-ОД, зареєстрована 21 липня 
2014 року за № 26/980;

27) Технологічна схема пропуску осіб, 
транспортних засобів та вантажів через 
державний кордон у міждержавному пункті 
пропуску для автомобільного сполучення 
«Миколаївка», затверджена наказом Черні-
гівського прикордонного загону від 01 липня 
2014 року № 89-ОД, зареєстрована 21 липня 
2014 року за № 27/981;

28) наказ Чернігівського прикордонного 
загону від 07 серпня 2014 року № 118-ОД 
«Про запровадження додаткових тимчасо-
вих режимних обмежень в межах Город-
нянського, Ріпкинського та Чернігівського 
контрольованих прикордонних районів», 
зареєстрований 08 серпня 2014 року за № 
28/982;

29) розпорядження голови Чернігівської 
обласної державної адміністрації від 10 ве-
ресня 2014 року № 514 «Про граничні роз-
міри плати за послуги ринків системи Спілки 
споживчих товариств «Споживча кооперація 
Чернігівської області», зареєстроване 18 ве-
ресня 2014 року за № 29/983;

30) розпорядження голови Чернігівської 
обласної державної адміністрації від 10 ве-
ресня 2014 року № 517 «Про встановлення 
граничного розміру плати за проживання у 
гуртожитку ПАТ «Чексіл», зареєстроване 18 
вересня 2014 року за № 30/984;

31) наказ Управління освіти і науки Чер-
нігівської обласної державної адміністрації 
від 16 вересня 2014 року № 241 «Про прове-
дення обласного конкурсу «Славетний геній 
Придесення», зареєстрований 19 вересня 
2014 року за № 31/985;

32) розпорядження в.о. голови Чернігів-
ської обласної державної адміністрації від 
06 жовтня 2014 року № 579 «Про тарифи на 
платні послуги, що надаються лікарнею №4 
Чернігівської міської ради», зареєстроване 
24 жовтня 2014 року за № 32/986;

33) розпорядження в.о. голови Чернігів-
ської обласної державної адміністрації від 
01 грудня 2014 року № 701 «Про тарифи 
на платні ортопедичні стоматологічні послу-
ги, що надаються комунальним закладом 
«Коропська центральна районна лікарня» 
Коропської районної ради», зареєстроване 
18 грудня 2014 року за № 33/987;

34) розпорядження в.о. голови Чернігів-
ської обласної державної адміністрації від 
01 грудня 2014 року № 702 «Про тарифи на 
платні ортопедичні стоматологічні послуги, 
що надаються Прилуцькою міською стома-
тологічною поліклінікою», зареєстроване 18 
грудня 2014 року за № 34/988;

35) розпорядження в.о. голови Чернігів-
ської обласної державної адміністрації від 
01 грудня 2014 року № 703 «Про тарифи на 
платні ортопедичні стоматологічні послуги, 
що надаються Ніжинською центральною ра-
йонною лікарнею», зареєстроване 18 грудня 
2014 року за № 35/989;

36) розпорядження в.о. голови Чернігів-
ської обласної державної адміністрації від 
01 грудня 2014 року № 704 «Про тарифи на 
платні послуги, з проведення профілактич-
них психіатричних медичних оглядів, перед 
рейсових та післярейсових медичних оглядів 
водіїв, що надаються Ніжинською централь-
ною районною лікарнею», зареєстроване 18 
грудня 2014 року за № 36/990;

37) наказ Управління освіти і науки Черні-
гівської обласної державної адміністрації від 
12 грудня 2014 року № 301 «Про проведення 
ІІІ обласного фестивалю-конкурсу обдаро-
ваної молоді Чернігівщини «Поліський зоре-
пад», зареєстрований 19 грудня 2014 року 
за № 37/991;

38) наказ Управління освіти і науки Черні-
гівської обласної державної адміністрації від 
25 грудня 2014 року № 319 «Про проведення 
обласного конкурсу «А я справжній украї-
нець», зареєстрований 26 грудня 2014 року 
за № 38/992;

39) розпорядження в.о. голови Чернігів-
ської обласної державної адміністрації від 
24 грудня 2014 року № 790 «Про тарифи на 
платні ортопедичні стоматологічні послуги, 
що надаються комунальним лікувально-про-
філактичним закладом «Ічнянська централь-
на районна лікарня», зареєстроване 29 груд-
ня 2014 року за № 39/993.

Під час круглого столу обговорювались такі актуальні питання:
- основні засади очищення влади (люстрації);
- посади, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади (лю-

страції);
- критерії здійснення очищення влади (люстрації);
- порядок проведення перевірки достовірності відомостей щодо 

застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвер-
тою статті 1 Закону України «Про очищення влади»;

- участь громадськості в здійсненні контролю за процесом очи-
щення влади (люстрації).

На круглому столі пролунали різні пропозиції щодо внесення змін 

до Закону України «Про очищення влади». Вони, зокрема, стосува-
лися збільшення ролі громадськості в здійсненні контролю за проце-
сом очищення влади (люстрації), розширення кола посад, щодо яких 
здійснюються заходи з очищення влади (люстрації), розширення по-
вноважень органів, що проводять перевірки достовірності відомостей 
щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і чет-
вертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

Учасники круглого столу прийняли рішення провести обласний 
форум громадських об’єднань з питань очищення влади, на який за-
пропонували запросити керівників області, народних депутатів Укра-
їни та депутатів обласної ради.

Проведено круглий стіл на тему: «Правові та 
організаційні засади проведення очищення 

влади (люстрації). Контроль громадськості за 
процесом очищення влади (люстрації)»

Г о л о в н и м 
управлінням юсти-
ції у Чернігівській 
області спільно з 
представниками 
громадськості та 
засобів масової 
ін формації 23 січ-
ня 2015 року було 
проведено кру-
глий стіл на тему: 
«Правові та орга-
нізаційні засади 
проведення очи-
щення влади (лю-
страції). Контроль 
громадськості за 
процесом очищен-
ня влади (люстра-
ції)».

Обмеження щодо одержання дарунку 
(пожертви) державними службовцями

Чинним антикорупційним законодавством передбачені заходи, спрямовані 
на запобігання і протидію корупції. Одним з таких заходів є обмеження щодо 
одержання державними службовцями дарунків (пожертв). 

18 лютого 2015 року з 15.30 до 
16.30 на запитання громадян відпові-
датиме начальник Головного управ-
ління юстиції у Чернігівській області 
– Власенко Юрій Дмитрович.

Телефон «гарячої» лінії – 60-
44-62.

10 лютого 2015 року з 15.30 до 
16.30 на запитання громадян відпо-
відатиме заступник начальника Го-
ловного управління юстиції у Черні-
гівській області – Бобруйко Володи-
мир Анатолійович.

Телефон «гарячої» лінії – 65-15-23. 


