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Організатором заходу став Чернігівський громадський комітет 
захисту прав людини за підтримки проекту USAID «Справедливе 
правосуддя». До участі у презентації запрошувались представники 
Апеляційного суду Чернігівської області, Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області, прокуратури Чернігівської 
області, Регіонального центру з надання безоплатної вторинної пра-
вової допомоги, адвокатська та правозахисна спільнота області.

Опитування проводилось в чотирьох областях України – Во-
линській, Миколаївській, Хмельницькій та Чернігівській. Як за-
значила під час презентації Наталія Піддубна, керівник програм 
Чернігівського громадського комітету захисту прав людини, про-
тягом листопада-грудня 2014 року відвідувачі Апеляційного суду 
Чернігівської області мали змогу оцінити його діяльність за таки-
ми параметрами, як: доступність суду, зручність та комфортність 
перебування у суді, доступність, повнота та ясність судової інфор-

мації, якість роботи працівників апарату суду, дотримання термі-
нів судового розгляду, якість роботи суддів, якість написання та 
обґрунтування судового рішення, рекомендації щодо покращення 
зазначених параметрів.

Близько 70% опитуваних оцінили якість роботи суду, поставив-
ши оцінку у 4 та 5 балів, а майже три чверті - сприймають роботу 
судді на 4 та 5 балів. Понад 80% відсотків визначили своє вражен-

ня від візиту до суду як таке, що відповідає їхнім очікуванням, або 
ж є кращим, ніж вони очікували. В той же час, майже 67% респон-
дентів не змогли оцінити ефективність роботи свого представника 
в суді. Щодо оцінки роботи в суді таких новацій, як СМС-інформу-
вання та електронний документообіг, то опитувані оцінили їх на 
тверді 4,3 бали. Пропонувалось також актуальне питання впливу 
акцій протесту під будівлями суду на остаточне рішення суду. На 
це питання 33% респондентів відповіли, що акції протесту дійсно 
впливають на винесення справедливого судового рішення.

«Рівень довіри до судової гілки влади залежить також і від по-
казників виконання судових рішень», - зазначив Юрій Власенко, 
начальник Головного територіального управління юстиції в Чер-
нігівській області. «Як правило завжди є задоволена і незадово-
лена сторона і така висока оцінка роботі суду вказує на неупере-
дженість експертного середовища при проведенні опитування».

Надалі присутні обговорили питання безоплатної вторинної 
правової допомоги, напрямки спільної діяльності щодо інформу-
вання громадян про їх права і обов’язки, залучення до просвіт-
ницьких заходів представників громадських об’єднань.

У конференції взяли участь вітчизняні та зарубіжні наукові працівни-
ки-практики, представники Головного територіального управління юстиції 
у Чернігівській області, Управління державної служби Головного управлін-
ня державної служби України в Чернігівській області, державні службовці, 
викладачі та студенти інституту. 

Учасники конференції працювали за напрямками: «Стратегія розвитку 
регіону в контексті трансформації міжнародних відносин», «Правове забез-
печення регіональних реформ у геоекономічному просторі».

Начальник Головного територіального управління юстиції у Чернігівській 
області Юрій Власенко виступив з доповіддю щодо запровадження європей-
ських стандартів у діяльність органів юстиції. «Останні зміни у законодавстві 
мають на меті спрощення функціонування бізнесу, залучення іноземних та 
вітчизняних інвестицій, забезпечення прискорення економічного розвитку, - 
наголосив Юрій Власенко. - Важливу роль у таких реформ мають саме зміни 
в системі органів юстиції. Їхня актуальність обумовлюється численним обся-
гом сфер впливу, що здійснює Міністерство та його структурні підрозділи, 
направлені на встановлення прав, обов’язків та інтересів громадян, громад-
ських організацій та суб’єктів підприємницької діяльності».

Цікавими були виступи іноземних науковців. Так, Клаус Шефер-док-
тор-інженер технічних наук, професор Технічного Рурського університету 
Бохума, технічний директор концерну «Оерлікон-Бармаг» висвітлив основні 
питання наукового менеджменту, що стосуються нових технологічних роз-
робок, які впроваджуються в національну економіку України та Німеччини. 

Міністр юстиції Павло Петренко під 
час презентації 20 травня 2015 року законо-
проектів на засіданні Уряду зазначив, що за-
пропоновані документи повністю змінюють 
філософію надання адміністративних послуг 
у сфері реєстрації бізнесу та нерухомості.

Будуть запроваджені базові європейські 
принципи децентралізації і наближення по-
слуг до українського громадянина. Всі по-
слуги і сервіси, які раніше надавалися Мініс-
терством юстиції, згодом будуть передані до 
повноважень місцевих органів влади.

Він звернув увагу на те, що разом із 
повноваженнями на місця передаються всі 
кошти, які отримувала держава від надання 
цих сервісів.

«На сьогоднішній день це близько півмі-
льярда гривень, які місцеві бюджети отрима-
ють для розвитку своєї інфраструктури і на-

дання якісних послуг. Це додатковий ресурс, 
який громада зможе використати як для по-
кращення офісів, де надаються послуги, так 
і для підвищення зарплати реєстраторам», 
– наголосив Міністр юстиції.

Крім того, розроблені законопроекти де-
монополізують сферу надання реєстраційних 
послуг та залучають до їх надання нотаріусів 
та акредитовані банки. Разом з цим, запро-
ваджується принцип екстериторіальності.

«Українці зможуть зареєструвати компа-
нію, внести зміни до її статуту чи інформа-
цію про керівників по всій території України, 
незалежно від місця реєстрації компанії чи 
місця свого проживання. Так само, громадя-
ни зможуть в рамках області, де вони про-
живають, здійснити будь-яку реєстраційну 
дію зі своїм нерухомим майном», – повідо-
мив очільник Мін’юсту.

Ще однією новацією стане запроваджен-
ня електронних сервісів за всіма послугами, 
які надаватимуться новими суб’єктами реє-
страції, через електронний портал без необ-
хідності контактувати з реєстратором.

КАБМІН ПІДТРИМАВ РОЗРОБЛЕНІ МІН′ЮСТОМ СПІЛЬНО З 
ФРАКЦІЯМИ КОАЛІЦІЇ ЗАКОНОПРОЕКТИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧАТЬ 

ПЕРЕДАЧУ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ФУНКЦІЙ НА МІСЦЯ
Кабінет Міністрів підтримав розроблені Міністерством юстиції спільно з фракці-

ями коаліції проекти законів, покликані покращити процедури надання адміністра-
тивних послуг у сфері державної реєстрації та забезпечити передачу реєстраційних 
функцій місцевій владі, нотаріусам, банкам та державним виконавцям.

19 травня 2015 року відбулась VII Міжнародна науко-
во-практична конференція «Стратегія регіональних реформ 
в умовах кардинальних суспільних змін», яка за традицією 
проходить у травні у Чернігівському інституті імені Героїв 
Крут МАУП. 

Міжнародна науково-практична конференція у 
Чернігівському інституті імені Героїв Крут МАУП 

Обговорено результати дослідження громадського сприйняття роботи 
Апеляційного суду Чернігівської області

14 травня 2015 року в дискусійному клубі «Експертна дум-
ка» презентували результати опитування відвідувачів Апеля-
ційного суду Чернігівської області щодо доступності, ефектив-
ності та неупередженості його роботи.

Строк подачі Форми 4 
щодо кінцевих 

бенефіціарів продовжено 
на 4 місяці

14 жовтня 2014 року Верховна Рада України 
ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо визначення 
кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та 
публічних діячів», яким передбачено подання за-
сновниками/підписантами юридичних осіб до 25 
травня 2015 року спеціальної реєстраційної картки 
Форми 4 для внесення відомостей щодо кінцевих 
бенефеціарів (вигодонабувачів) підприємств до 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців.

12 травня 2015 року внесено зміни до деяких за-
конодавчих актів, зокрема, змінено термін «кінцевий 
вигодоодержувач» на термін «кінцевий бенефіціарний 
власник (контролер)», що стало причиною внесення 
змін до реєстраційної картки Форми 4. Законом також 
передбачено відповідальність за несвоєчасне подан-
ня державному реєстратору відомостей про кінцево-
го бенефіціарного власника (контролера) у вигляді 
штрафу у розмірі від 300 до 500 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян. 

В Україні на початок 2015 року загальна кількість 
зареєстрованих юридичних осіб становила 1,179 млн. 
Тоді як державний реєстратор протягом робочого дня 
в змозі опрацювати близько 50 пакетів документів. 
Саме це призвело на початку травня до формування 
черг до державних реєстраторів.  

Міністерством юстиції України з метою усунення 
проблем для функціонування бізнесу було напрацьо-
вано кілька варіантів зменшення цих черг, які відобра-
жено у проекті Закону «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо відомостей про кінцевого бене-
фіціарного власника (контролера) юридичної особи», 
ухвалений Верховною Радою України 21 травня 2015 
року.

Законопроект передбачає:
– продовження на чотири місяці строків подан-

ня відомостей про кінцевих бенефіціарних власників 
(контролерів) юридичними особами, які були зареє-
стровані до 25 листопада 2014 року.

– звільнення від обов’язку подання відомостей 
про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) 
релігійних організацій, державних та комунальних 
підприємств, юридичних осіб, учасниками яких є ви-
ключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні влас-
ники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з 
їх учасниками (членами). Кількість таких юридичних 
осіб складає понад 700 тисяч. 

Ухвалені парламентом зміни повністю ліквідують 
проблему черг, а також усунуть корупційні прояви. 
Крім того, підприємці, які подавали документи за Фор-
мою 4 з жовтня минулого року, не повинні проходити 
цю процедуру вдруге.

Начальник Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області

Юрій Власенко
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Оголошення
До Деснянського відділу державної виконавчої служби Чернігівського місь-

кого управління юстиції (м. Чернігів, вул. Шевченка, 118) викликається Петри-
шин Олександр Віталійович (місце реєстрації: м. Чернігів, 2 пров. Орджонікід-
зе, 9/1)  з питань виконання рішення суду.

Головний державний виконавець Сич І.В., контактний телефон (0462) 607-
505. Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30, пт.  з 8.30 по 16.30.

До Деснянського відділу державної виконавчої служби Чернігівського місь-
кого управління юстиції (м. Чернігів, вул. Шевченка, 118) викликається Атро-
щенко Олександра Григоровича (місце реєстрації: м. Чернігів, вул. Рокосовсько-
го, 19/74)  з питань виконання рішення суду.

Головний державний виконавець Сич І.В., контактний телефон (0462) 607-
505. Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30, пт.  з 8.30 по 16.30.

До Деснянського відділу державної виконавчої служби Чернігівського місь-
кого управління юстиції (м. Чернігів, вул.. Шевченка, 118) викликається Крав-
ченко Леонід Володимирович (місце реєстрації: м. Чернігів, вул.. Некрасова, 25)  
з питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Ходос К.М., контактний телефон (0462) 607-505. Ре-
жим роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30, пт.  з 8.30 по 16.30.

До Деснянського відділу державної виконавчої служби Чернігівського місь-
кого управління юстиції (м. Чернігів, вул.. Шевченка, 118) викликається Тютюн-
ник Вікторія Олександрівна (місце реєстрації: м. Чернігів, Одинцова, 13/49)  з 
питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Кравченко К.В., контактний телефон (0462) 
607-505. Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30, пт.  з 8.30 по 16.30.

До Деснянського відділу державної виконавчої служби Чернігівського місь-
кого управління юстиції (м. Чернігів, вул.. Шевченка, 118) викликається Гусєва 
Ілона Іван івна (місце реєстрації: м. Чернігів, Доценка, 5а/22)  з питань вико-
нання рішення суду.

Державний виконавець Горонович А.Б., контактний телефон (0462) 607-505. 
Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30, пт.  з 8.30 по 16.30.

До Деснянського відділу державної виконавчої служби Чернігівського міського 
управління юстиції (м. Чернігів, вул.. Шевченка, 118) викликається Токар Віталій 
Михайлович (місце реєстрації: м. Чернігів, вул. Волковича, 3/65)  з питань вико-
нання рішення суду.

Державний виконавець Тюткало М.В., контактний телефон (0462) 607-505. 
Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 по 17.30, пт.  з 8.30 по 16.30.

До Деснянського відділу державної виконавчої служби Чернігівського місь-
кого управління юстиції (м. Чернігів, вул.. Шевченка, 118, 3 поверх) виклика-
ється Павленко Сергій Васильович, (місце реєстрації: Чернігівська обл.,  м. 
Чернігів, вул. І. Шраги, 9/51) з питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Чередник Д. О., контактний телефон (0462) 
3-15-15. Режим роботи: пн.- чт.  з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До Деснянського відділу державної виконавчої служби Чернігівського місь-
кого управління юстиції (м. Чернігів, вул.. Шевченка, 118, 3 поверх) викликаєть-
ся Чуб Інна Миколаївна, (місце реєстрації: Чернігівська обл.,  м. Чернігів, вул. 
Шевченка, 33-а/59) з питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Чередник Д.О., контактний телефон (0462) 
3-15-15. Режим роботи: пн.- чт.  з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Чернігівського міського управління юс-
тиції (м. Чернігів, вул. Шевченка, 118) викликається Хачатрян Вазген Вагинакович, 
(місце реєстрації: м.  Чернігів, вул. Савчука, 7/221) з питань виконання рішення суду.

Головний державний виконавець Нікітенко М.Л., контактний телефон 671-984.
Режим роботи: пн.-чт. З 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.10 (обідня перерва: з 

13.00 по 13.48). 

До відділу державної виконавчої служби Чернігівського міського управління 
юстиції (м. Чернігів, вул. Шевченка, 118) викликається Судаков Борис Матвійо-
вич, (місце реєстрації: м.  Чернігів, вул. Рокосовського, 6/59) з питань виконання 
рішення суду.

Головний державний виконавець Нікітенко М.Л., контактний телефон 671-984.
Режим роботи: пн.-чт. З 8.30 по 17.30, пт. З з.30 по 16.10 (обідня перерва: з 

13.00 по 13.48). 

До відділу державної виконавчої служби Чернігівського міського управління 
юстиції (м. Чернігів, вул. Шевченка, 118) викликається Шелудько Юрій Олек-
сандрович, (місце реєстрації: м.  Чернігів, вул. Савчука, 3/121) з питань вико-
нання рішення суду.

Старший державний виконавець Прилепський С.І. контактний телефон 671-
984.

Режим роботи: пн.-чт. З 8.30 по 17.30, пт. З з.30 по 16.10 (обідня перерва: з 
13.00 по 13.48). 

До відділу державної виконавчої служби Чернігівського міського управління 
юстиції (м. Чернігів, вул. Шевченка, 118) викликається Райчинець Михайло Йо-
сипович, (місце реєстрації: м.  Чернігів, вул. Єфремова, 76А) з питань виконання 
рішення суду.

Старший державний виконавець Прилепський С.І. контактний телефон 671-
984.

Режим роботи: пн.-чт. З 8.30 по 17.30, пт. З з.30 по 16.10 (обідня перерва: з 
13.00 по 13.48). 

До Деснянського відділу державної  виконавчої служби Чернігівського місь-
кого управління юстиції (м.Чернігів вул.Шевченка,118,каб.№311) викликається 
Алієва Лариса Миколаївна , (місце реєстрації: м.Чернігів, вул. Стрілецька,1) з 
питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Кривенко М.М.,контактний телефон (0462) 
950-951.

Режим роботи: пн-чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30. 

До Деснянського відділу державної  виконавчої служби Чернігівського місь-
кого управління юстиції (м.Чернігів вул.Шевченка,118, каб.№311) викликається 
Терлецька Лариса Петрівна , (місце реєстрації: м.Чернігів, вул. 1 Травня,157/90) 
з питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Курилець В.І. контактний телефон (0462) 
950-951.

Режим роботи: пн-чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30. 

До Деснянського відділу державної  виконавчої служби Чернігівського місь-
кого управління юстиції (м.Чернігів вул.Шевченка,118, каб.№311) викликається 
Гикаєв Ігор Костянтинович , (місце реєстрації: м.Чернігів, вул. Космонавтів,1/1) 
з питань виконання рішення суду.

Головний державний виконавець Літвін Л.В. контактний телефон (0462) 950-951.
Режим роботи: пн-чт. з 8.30 по 17.30, пт. з 8.30 по 16.30. 

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного управ-
ління юстиції (м. Прилуки, вул. Пушкіна, б. 73, каб. 4) викликається Пастух 
Микола Вікторович (місце реєстрації:  м. Прилуки, вул. 1 Травня, 14/2) з питань 
виконання рішень суду.

Державний виконавець Молошна Л.І., 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 управ-
ління юстиції (м. Прилуки, вул. Пушкіна, б. 73, каб. 4) викликається Шатохіна 
Марина Анатоліївна (місце реєстрації: с. Манжосівка, вул. Калинівська, 33) з 
питань виконання рішень суду.

Державний виконавець Молошна Л.І., 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 управ-
ління юстиції  ( м. Прилуки, вул. Пушкіна, 73, каб. 4) викликається Дяченко 
Любов Олексіївна (місце реєстрації: м. Прилуки, вул. Ніжинська, 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, пт. з 8.30 по 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного управ-
ління юстиції  ( м. Прилуки, вул. Пушкіна, 73, каб. 4) викликається Радченко 
Сергій Григорович (місце реєстрації: м. Прилуки, вул. Вавілова, 20/2) 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, пт. з 8.30 по 16.30.

Мирова угода 
як судова процедура 

у справі про банкрутство

Розділ V Закону регулює правові від-
носини, пов`язані  з укладенням мирової 
угоди у процедурах банкрутсва.

Під мировою угодою у справі про 
банкрутство розуміється домовленість 
між боржником і кредиторами стосовно 
відстрочки та/або розстрочки, а також 
прощення (списання) кредиторами бор-
гів боржника, яка оформляється шляхом 
уклад  ення угоди між сторонами.

Згідно з вітчизняним законодав-
ством мирова угода між боржником і 
кредиторами може бути укладена на 
будь-якому етапі провадження справи 
про банкрутство.

Рішення про укладення мирової 
угоди від імені кредиторів приймається 
комітетом кредиторів більшістю голосів 
кредиторів. В свою чергу це ж рішення 
від імені боржника приймається керівни-
ком боржника чи арбітражним керуючим 
(керуючим санацією, ліквідатором), які 
виконують повноваження органів управ-
ління та кері вника боржника і підпису-
ють її.

Власник майна (орган, уповноваже-
ний управляти майном) боржника має 
право брати участь в обговоренні умов 
мирової угоди  в процедурах санації та 
ліквідації.

З прийняттям рішення про укладення 
мирової угоди припиняється дія проце-
дур розпорядження ма  йном боржника, 
санації та ліквідації.

В Законі визначений перелік вимог, 
щодо яких може бути укладена мирова 
угода. А саме, мирова угода може бути 
укладена тільки щодо вимог, забезпече-
них заставою, вимог другої та н аступних 
черг задоволення вимог кредиторів.

У разі якщо умови мирової угоди 
передбачають розстрочку чи відстроч-
ку або прощення (списання) боргів чи їх 
частини, орган стягнення зобов’язаний 
погоди тися із задоволенням частини 
вимог з податків, зборів (обов’язкових 
платежів) на умовах такої мирової угоди 
з метою забезпечення відновлення пла-
тоспроможності підприємства. 

Не підлягає прощенню (списанню), 
відстрочці та/або розстрочці за умова-
ми мирової угоди заборгованість із за-
робітної плати перед працюючими та 
звільненими працівниками банкрута, 
грошові компенсації за невикористані 
дні щорічної відпустки та додаткової 
відпустки працівникам, які мають ді-
тей, інші кошти, належні працівникам 
у зв’язку з оплачуваною відсутністю на 
роботі (оплата часу простою не з вини 
працівника, гарантії на час виконання 
державних або громадських обов’язків, 
гарантії і компенсації при службових 

відрядженнях, гарантії для працівників, 
що направляються для підвищення ква-
ліфікації, гарантії для донорів, гарантії 
для працівників, що направляються на 
обстеження до медичного закладу, со-
ціальні виплати у зв’язку з тимчасовою 
втратою працездатності за рахунок ко-
штів підприємства тощо), а також вихід-
ної допом оги, належної працівникам у 
зв’язку з припиненням трудових відно-
син.

Не підлягає прощенню (списанню) за 
умовами мирової угоди заборгованість 
із сплати страхових внесків на загаль-
нообов’язкове державне пенсійне стра-
хування та інше соціальне страхування, 
невикористаних т  а своєчасно не повер-
нутих коштів Фонду соціального страху-
вання України.

Мирова угода укладається у пись-
мовій формі та підлягає затвердженню 
господарським судом, про що зазнача-
ється в ухвалі  господарського суду про 
припинення провадження у справі про 
банкрутство.

Складена таким чином мирова угода 
набирає чинності з дня її затвердження 
господарським судом і є обов’язковою 
для боржника (банкрута), кред       иторів, 
вимоги яких забезпечені заставою, кре-
диторів другої та наступних черг.

Господарський суд повідомляє ст  о-
рони мирової угоди про дату розгляду 
мирової угоди, виносячи відповідну ух-
валу.

Суд має право відмовити в затвер-
дженні ми рової угоди у разі порушення 
порядку укладення мирової угоди, вста-
новленого Законом та якщо умови ми-
рової угоди суперечать законодавству.

Проте винесення госп одарським су-
дом ухвали про відмову в затве       рдженні 
мирової угоди не перешкоджає укладен-
ню нової мирової угоди з іншими умова-
ми.

Учасники провадження у справі про 
банкрутство, а також інші особи, пра-
ва і законні інтереси яких порушені або 
можуть бути порушені мировою угодою, 
мають право оскарж ити ухвалу про при-

пинення провадження у справі у зв’язку 
із затвердженням мирової угоди.

За заявою будь-кого із конкурсних 
кредиторів мирова угода може бути 
визнана господарським судом недійс-
ною в ме жах провадження у справі про 
банкрутство з підстав, передбачених ци-
вільним законодавством.

Вимоги кр  едиторів, за якими зробле-
но розрахунки згідно з умовами мирової 
угоди, вважаються погашеними.

Мирова угода може бути розірва-
на в разі невиконання боржником умов 
миро вої угоди щодо не менш як третини 
вимог кредиторів в межах провадження 
справи про банкрутство.

Розірвання мирової  угоди господар-
ським судом щодо окремого кредитора 
не тягне її розірвання щодо інших кре-
диторів.

У разі визнання мирової угоди не-
дійсною або її розірвання вимоги креди-
торів, щодо яких були надані відстрочка 
та/або розстроч ка платежів або прощен-
ня (списання) боргів, відновлюються в 
повному розмірі у незадоволеній части-
ні.

У разі невиконання мирової угоди 
кредитори можуть пред’явити свої вимо-
ги до боржника в обсязі, передбаченому 
цією мировою угодою. У разі порушення 
провадження у справі про банкрутство 
цього ж боржника обсяг вимог креди-
торів, щодо яких було укладено мирову 
угоду, визначається в межах, передба-
чених зазначеною мировою угодою.

Найбільшу цінність мирова угода у 
провадженні у справах про банкрутство 
має при слугуванні засобом отримання 
грошових коштів шляхом використання 
цивільно-правових механізмів погашен-
ня заборгованості. За допомогою таких 
механізмів є можливість відновити функ-
ціонування боржника, а кредитору дає 
можливість задоволення своїх вимог.

Головний спеціаліст відділу з питань 
банкрутства Головного територіального 

управління юстиції у Чернігівській області 
Віктор  Кошовий

Однією з судових процедур бан-
крутства, які відповідно до частини 
1 статті 7 Закону України «Про від-
новлення платоспроможності борж-
ника або визнання його банкрутом» 
№2343-ХІІ від 14.05.1992 (далі – Закон) 
застосовуються до боржника, є миро-
ва угода. 

ПРАВО 
ПРЕДСТАВЛЕННЯ: 
хто і як спадкує?

За загальним правилом спадкування за законом 
здійснюється спадкоємцями за законом почергово.

Особливим видом спадкування за законом є 
спадкування за правом представлення, коли спад-
кується частка особи, яка б належала їй,  якби ця 
особа була живою на час відкриття спадщини (стат-
тя 1266 Цивільного кодексу України).

Спадкувати за правом представлення можуть:
1) внуки, правнуки спадкодавця - спадкують ту 

частку спадщини, яка належала б за законом їхнім ма-
тері, батькові, бабі, дідові, якби вони були живими на 
час відкриття спадщини.

2) прабаба, прадід - спадкують ту частку спадщи-
ни, яка б належала за законом їхнім дітям (бабі, дідові 
спадкодавця), якби вони були живими на час відкриття 
спадщини.

3) племінники спадкодавця - спадкують ту част-
ку спадщини, яка належала б за законом їхнім матері, 
батькові (сестрі, братові спадкодавця), якби вони були 
живими на час відкриття спадщини.

4) двоюрідні брати та сестри спадкодавця - спад-
кують ту частку спадщини, яка належала б за законом 
їхнім матері, батькові (тітці, дядькові спадкодавця), якби 
вони були живими на час відкриття спадщини.

Тобто спадкоємцями ці особи виступають, ніби 
«представляючи» більш близького родича спадкодав-
ця, який на момент відкриття спадщини помер. 

Оскільки спадкоємці за правом представлення за-
ступають на місце свого померлого родича, то їм нале-
жить лише та частка в спадковій масі, яка належала б 
померлому спадкоємцеві. 

Якщо спадкування за правом представлення здійс-
нюється кількома особами, частка їхнього померлого 
родича ділиться між ними порівну, але не зачіпаючи 
інтересів інших спадкоємців за законом. Наприклад, у 
спадкодавця було два сини, з яких один помер раніше 
(у нього лишилося двоє дітей). Спадкувати вправі син, 
який залишився живим (спадкова частка становить 1/2 
від спадкової маси), та двоє онуків, які успадковують 
частку, яку отримав би їх батько (другий син, який по-
мер раніше спадкодавця; при цьому спадкові частки 
онуків становлять по 1/4, тоб то по половині від частки 
померлого батька).

Факт перебування у родинних відносинах із спад-
кодавцем, майно якого спадкується за правом пред-
ставлення, спадкоємці повинні документально під-
твердити. 

Право особи спадкувати за правом представлення 
є похідним від права спадкоємця, якого ця особа «пред-
ставляє» (основного спадкоємця). Так, якщо померлий 
спадкоємець (основний спадкоємець) був позбавле-
ний спадкодавцем спадщини (ч. 2 ст. 1235 Цивільного 
кодексу України) або усунутий від права спадкування 
(ч. 1, 2, 5 ст.1224 Цивільного кодексу України), нащадки 
такої особи до спадкоємства в порядку спадкування за 
правом представлення не закликаються.

Начальник Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області

Юрій Власенко
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Оголошення
До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного управ-

ління юстиції  ( м. Прилуки, вул. Пушкіна, 73, каб. 4) викликається Мережко 
Вячеслав Віталійович (місце реєстрації: м. Прилуки, вул. Колективна, 32 «А» 
кв. 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, пт. з 8.30 по 16.30.

До  відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м.Прилуки, вул. Пушкіна,73,4-й поверх, 2 кабінет) викли-
кається Нестеренко Вячеслав Вікторович (місце реєстрації, м.Прилуки, вул.
Залізнична,26а) з питання виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Ромашко О.О., контактиний телефон 5-21-
47. Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 до 17.30, пт. з 8.30 до 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного управ-
ління юстиції (м.Прилуки, вул. Пушкіна,73,4-й поверх, 2 кабінет) викликається 
Коротенко Денис Юрійович (місце реєстрації, смт.Линовиця,вул.Гайова,28) з 
питання виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Ромашко О.О., контактиний телефон 5-21-
47. Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 до 17.30, пт. з 8.30 до 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного управ-
ління юстиції (м.Прилуки, вул. Пушкіна,73,4-й поверх, 2 кабінет) викликається 
Бартош Оксана Володимирівна (місце реєстрації, см.Прилуки,вул.Київська,305) 
з питання виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Ромашко О.О., контактиний телефон 5-21-
47. Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 до 17.30, пт. з 8.30 до 16.30.

  До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м.Прилуки, вул. Пушкіна,73,4-й поверх, 2 кабінет) викли-
кається Мажуга Василь Анатолійович (місце реєстрації,м.Прилуки, вул.Київ-
ська,186/122) з питання виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Ромашко О.О., контактиний телефон 5-21-
47. Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 до 17.30, пт. з 8.30 до 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного управ-
ління юстиції (м.Прилуки, вул. Пушкіна,73,4-й поверх, 2 кабінет) викликається 
Кізім Максим Вікторович (місце реєстрації: с.Линовиця, вул.Я.де Бальмена,11) 
з питання виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Ромашко О.О., контактиний телефон 5-21-
47. Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 до 17.30, пт. з 8.30 до 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного управ-
ління юстиції Чернігівської області (м. Прилуки, вул. Пушкіна, буд. 73, 4 поверх, 
каб. 5) викликається Горбатко Людмила Василівна (місце реєстрації: с. Білорічи-
ця, вул. Перемоги, 22) з питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Шибіко Є.М., 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 управ-
ління юстиції Чернігівської області (м. Прилуки, вул. Пушкіна, буд. 73, 4 поверх, 
каб. 5) викликається Сластін Роман Олександрович (місце реєстрації: с. Білорі-
чиця, вул. Немченка, 33) з питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Шибіко Є.М., 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 управ-
ління юстиції Чернігівської області (м. Прилуки, вул. Пушкіна, буд. 73, 4 поверх, 
каб. 5) викликається Вишневський Петро Іванович (місце реєстрації: м. Прилу-
ки, вул. Короленка, 12) з питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Мигун О.М., 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 управ-
ління юстиції Чернігівської області (м. Прилуки, вул. Пушкіна, буд. 73, 4 по-
верх, каб. 5) викликається Гавриков Володимир Михайлович (місце реєстрації: 
м. Прилуки, вул. Садова, 73, кв. 45) з питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Мигун О.М., 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 управ-
ління юстиції Чернігівської області (м. Прилуки, вул. Пушкіна, буд. 73, 4 поверх, 
каб. 5) викликається Квач Володимир Григорович (місце реєстрації: м. Прилуки, 
вул. Садова, 9) з питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Мигун О.М., 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 управ-
ління юстиції (м.Прилуки, вул. Пушкіна,73,4-й поверх, 7кабінет) викликається 
Болобан  Едуард Олександрович (місце реєстрації, м.Прилуки,1-й    в-д. Вишне-
вий , б.82, з питання виконання рішення суду).

Старший державний виконавець Лень Н.О. контактиний телефон 5-21-47. 
Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 до 17.30, пт. з 8.30 до 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного управ-
ління юстиції (м.Прилуки, вул. Пушкіна,73,4-й поверх, 7кабінет) викликається 
Давиденко Вячеслав Васильович (місце реєстрації, м.Прилуки,3-й    пров.Чехо-
ва , б.9, з питання виконання рішення суду).

Старший державний виконавець Лень Н.О. контактиний телефон 5-21-47. 
Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 до 17.30, пт. з 8.30 до 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного управ-
ління юстиції (м.Прилуки, вул. Пушкіна,73,4-й поверх, 7кабінет) викликається 
Марченко Ігор Михайлович (місце реєстрації, м.Прилуки,3-й    пров.Чехова , 
б.10 кв.2, з питання виконання рішення суду).

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

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного управ-
ління юстиції (м.Прилуки, вул. Пушкіна,73,4-й поверх, 7кабінет) викликається 
Візгірд Руслан Володимирович (місце реєстрації, м.Прилуки вул.Костянтинв-
ська 199Г кв35,з питання виконання рішення суду).

Старший державний виконавець Кизим П.А. контактиний телефон 5-21-47. 
Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 до 17.30, пт. з 8.30 до 16.30.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного управ-
ління юстиції (м.Прилуки, вул. Пушкіна,73,4-й поверх, 7кабінет) викликається 
Ярмак Володимир Олександрович (місце реєстрації с. Л.Сорчинці, вул.. Доман-
товича94 ,з питання виконання рішення суду).

Головний державний виконавець Водоп’янова Л.В. контактиний телефон 
5-21-47. Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 до 17.30, пт. з 8.30 до 16.30.

Виконавчий збір

Особливості державної реєстрації прав власності 
на об’єкти нерухомого майна, закінчені будівництвом 

до 05 серпня 1992 року

Що таке виконавчий збір?
Виконавчий збір – це санкція відповідаль-

ності майнового характеру, тобто це кошти, які 
стягуються з боржника, якщо ним самостійно не 
виконано рішення у строк, встановлений дер-
жавним виконавцем.

За яких підстав виноситься 
постанова про стягнення 

виконавчого збору?
Постанова про стягнення виконавчого збо-

ру  виноситься  при першому  надходженні  ви-
конавчого  документа державному виконавцю. 
При наступних пред’явленнях  виконавчого до-
кумента до  виконання виконавчий збір стягу-
ється в частині, що не була стягнута при попе-
редньому виконанні. 

Постанова державного виконавця про стяг-
нення виконавчого збору належить до певних 
видів відповідальності за невиконання рішення 
у добровільному порядку та порушення обов’яз-
ків, що покладаються на осіб, які беруть участь у 
виконавчому процесі. 

У постанові  державний  виконавець  вка-
зує  про  необхідність боржнику самостійно 
виконати рішення у строк до 7 днів з моменту 
винесення   постанови  (у  разі  виконання  рі-
шення  про примусове виселення боржника 
– у строк до  15  днів) та зазначає, що у разі не-
надання боржником документального підтвер-
дження про виконання рішення буде розпочате 
примусове його виконання із подальшим стяг-
ненням з боржника  виконавчого збору. 

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

В якому розмірі стягується 
виконавчий збір?

З боржника стягується виконавчий збір у 
розмірі 10 відсотків суми, що підлягає стягненню, 
або вартості майна боржника, що підлягає пе-
редачі стягувачу за виконавчим документом. У 
разі невиконання  боржником у той самий строк 
рішення немайнового характеру виконавчий збір 
стягується в розмірі 40 неоподаткованих міні-
мумів доходів громадян з боржника – фізичної 
особи і в розмірі 80 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян  з боржника - юридичної особи.

Чи є випадки, коли виконавчий 
збір не стягується?

Виконавчий  збір  не стягується за вико-
навчими документами про конфіскацію май-
на,  стягнення періодичних платежів, стягнення 
виконавчого  збору,  накладення  арешту  на 
майно для забезпечення позовних вимог, від-
шкодування витрат, пов’язаних з організацією 
та проведенням   виконавчих  дій,  і  стягнен-
ня  штрафів,  накладених відповідно до вимог 
Закону України «Про виконавче провадження», 
а також у разі виконання рішень у порядку, вста-
новленому Законом України «Про гарантії дер-
жави щодо виконання судових рішень».

У  разі  закінчення  виконавчого  прова-
дження у зв’язку із скасуванням рішення,  що 
підлягало виконанню на основі виконавчого до-
кумента, виконавчий збір повертається боржни-
кові. 

Куди перераховується 
виконавчий збір?

Стягнутий з боржника виконавчий збір пере-
раховується до державного бюджету у порядку, 
встановленому Бюджетним кодексом України. 
Слід зазначити, що боржник не сплачує вико-
навчий збір, якщо він у встановлений держав-
ним виконавцем строк самостійно виконав свої 
боргові зобов’язання.

Якщо виконавчий збір не 
стягнутий, а виконавче 

провадження  завершене,  як в 
подальшому  буде стягуватися 

виконавчий збір?
У  разі  завершення  виконавчого прова-

дження  з виконання рішення немайнового харак-
теру та  в  разі  закінчення виконавчого прова-
дження з підстав,  передбачених статтею 49 цьо-
го Закону, якщо виконавчий збір не  стягнуто,  
державний  виконавець  не  пізніше наступного 
дня після завершення (закінчення) такого вико-
навчого провадження відкриває за постановою 
про стягнення виконавчого збору.

У разі повернення виконавчого документа 
без виконання за письмовою заявою стягувача 
та повернення виконавчого документа у разі са-
мостійного виконання боржником рішення після 
початку його примусового виконання, зокрема, 
шляхом перерахування коштів безпосередньо 
на рахунок стягувача, дані обставини не звіль-
няють боржника від сплати виконавчого збору.

Завідувач сектору аналітики та статистики 
управління державної виконавчої служби 

Головного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області 

Лариса Кузьменко 

Так, відповідно до пункту 49 Порядку державної реє-
страції прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 
2013 року № 868 (далі – Порядок), для проведення дер-
жавної реєстрації права власності з видачею свідоцтва на 
новозбудований об’єкт нерухомого майна заявник подає, 
зокрема, документ, що відповідно до вимог законодавства 
засвідчує прийняття в експлуатацію закінч еного будівни-
цтвом об’єкта. У випадку реєстрації права власності на ін-
дивідуальний (садибний) житловий будинок, садовий, дач-
ний будинок, господарську (присадибну) будівлю та спору-
ду, прибудову до них, побудовані до 05 серпня 1992 року, 
документом, що засвідчує прийняття в експлуатацію закін-
ченого будівництвом об’єкта, є технічний паспорт на цей об’єкт.

Крім того Законом України “Про внесення змін до статті 19 
Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на не-
рухоме майно та їх обтяжень” щодо особливостей державної ре-
єстрації прав власності на об’єкти нерухомого майна, закінчені 
будівництвом до 05 серпня 1992 року” та пунктом 49-1 Порядку 
встановлено спрощений порядок оформлення права власності з 
видачею свідоцтва про право власності на індивідуальні (садибні) 
житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) 
будівлі і споруди, прибудови до них, що розташовані в сільській 
місцевості та закінчені будівництвом до 05 серпня 1992 року.

Вказані зміни, що відбулися в законодавстві, спрямовані не 
лише на створення зручних умов для реалізації мешканцями сіл 
своїх конституційних прав, а й безпосередньо пов’язані з особли-
востями ведення обліку об’єктів нерухомого майна в сільській 
місцевості

Так, для проведення державної реєстрації будинків, побудова-
них до 05 серпня 1992 року у сільській місцевості, наразі достат-
ньо подати заяву,  документ, що підтверджує виникнення, перехід 
та припинення речових прав на земельну ділянку, та виписку з 
погосподарської книги.

Документом, що підтверджує виникнення, перехід та припи-
нення речових прав на земельну ділянку, може також вважатися 
рішення сільської ради щодо передачі (надання) земельної ділян-
ки у власність або користування.

Виписка з погосподарської книги надається виконавчим ор-
ганом сільської ради за місцем знаходження таких будинків, сіль-
ським головою (у разі, коли виконавчий орган не створений), або 
відповідною архівною установою.

Погосподарська книга обов’язково включає записи про влас-
ника (співвласників) об’єкта нерухомого майна, відповідального 
квартиронаймача або користувача, рік побудови об’єкта нерухо-

мого майна, матеріал стін та покрівлі, загальну та житлову 
площу, кількість кімнат та інші технічні характеристики об’єк-
та, в тому числі наявність каналізації, водопроводу, централі-
зованого опалення тощо. 

 Тобто, відомості погосподарської книги є, як правило, 
достатніми для формування розділу Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно. До таких відомостей, зо-
крема, відносяться: тип об’єкта нерухомого майна; призна-
чення об’єкта нерухомого майна (житловий або нежитловий); 
площа об’єкта нерухомого майна (загальна та (за наявності) 
житлова); відомості про складові частини об’єкта нерухомого 
майна та адреса об’єкта нерухомого майна. 

 Слід відмітити, що законодавство не встановлює фор-
му, у якій має видаватись виписка з погосподарської книги. 
Водночас, вказаний документ має бути виданий уповнова-
женою особою органу місцевого самоврядування або відпо-
відною архівною установою та містити відомості, передбачені 
Інструкцією з ведення погосподарського обліку в сільських, 
селищних та міських радах, затвердженою наказом Міністер-

ства статистики від 8 грудня 2010 року № 491. 
        Таким чином, виписка з погосподарської книги, яка на-

дається виконавчим органом сільської ради, сільським головою 
або відповідною архівною установою, в тому числі сформована за 
допомогою програмного комплексу “Погосподарський облік для 
сільських, селищних рад”, яка містить вищевказані відомості, за-
мінює надання технічного паспорта. 

Технічний паспорт вимагається виключно у випадках, коли 
у виписці з погосподарської книги відсутні необхідні для від-
криття розділу в Державному реєстрі речових прав на нерухо-
ме майно відомості про технічні характеристики об’єкта неру-
хомого майна.

Головний спеціаліст відділу державної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно управління державної реєстрації Головного тери-

торіального управління юстиції у Чернігівській області 
Світлана Федчун

Статтею 18 Закону України “Про державну реєстра-
цію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” 
(далі – Закон) визначений перелік випадків, у яких дер-
жавним реєстратором речових прав на нерухоме майно 
видається свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, що підтверджує виникнення права власності.
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Графік проведення прямої «гарячої» телефонної лінії по Головному територіальному 
управлінню юстиції у Чернігівській області на червень 2015 року

18 червня 2015 року в Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області відбудеться пряма 
«гаряча» телефонна лінія. З 15.30 до 16.30 на запитання громадян відповідатиме начальник Головного територі-
ального управління юстиції у Чернігівській області – Власенко Юрій Дмитрович. 

 Телефон «гарячої» лінії – 60-44-62.

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА ПРАВО-
ВА ІНФОРМАЦІЯ» МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 

ВИДАЄ ТА РОЗПОВСЮДЖУЄ ПЕРІОДИЧНЕ ВИДАННЯ 
«ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ»

Бюлетень «Офіційний вісник 
України» - найповніше офіційне ви-
дання, в якому публікуються дер-
жавною мовою повні тексти норма-

тивно-правових актів, включених до Єдиного державного реєстру норма-
тивно-правових актів, а саме: закони України, постанови Верховної Ради 
України, акти Конституційного Суду України, постанови та розпорядження 
Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти Національного банку 
України, нормативно-правові акти міністерств та інших центральних орга-
нів виконавчої влади, міжнародні договори України, що набрали чинності, 
європейські конвенції, рішення Європейського суду з прав людини тощо.

З січня 2007 року з метою оперативнішого оприлюднення  норматив-
них актів інформаційний бюлетень «Офіційний вісник України» виходить 
двічі на тиждень.  

Починаючи з 1998 року, для зручності користування «Офіційний вісник 
України», крім журнальної версії, випускається також в електронному варі-
анті на дисках.

Передплатна кампанія на ІІ півріччя 2015 року  триває.
Передплату бюлетеня можна оформити у всіх поштових відділеннях за 

передплатними індексами:
40433 - «Офіційний вісник України» (журнальна форма), вартість пе-

редплати на 1 місяць – 278,31 грн. 

48345 - «Офіційний вісник України» (на CD), вартість передплати на 
1 місяць – 179,16 грн.

З питань передплати, придбання або друку окремих номерів «Офі-
ційного вісника України» та замовлення додаткового накладу журналу чи 
окремих законодавчих актів звертатись до відділу збуту ДП «Українська 
правова інформація» (01601, м.Київ, пров.Рильський,8-а): (44) 278-0074, 
(044) 353-5702.

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ!
З 15 травня 2015 року змінився порядок отримання юридичними та фізичними особами 

інформаційних довідок з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у 
справі про банкрутство.

Головне територіальне управління юстиції у Чернігівській області інформує, що 15 травня 
2015 року набрав чинності наказ Міністерства юстиції України від 27.03.2015 № 441/5 «Про за-
твердження Змін до Положення про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено прова-
дження у справі про банкрутство», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.03.2015 
№ 340/26785. Наказом передбачено, зокрема, отримання заявником безоплатно в електро-
нній формі за он-лайн запитом юридичної або фізичної особи-підприємця про отримання від-
носно нього довідки (скороченої або повної) з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких пору-
шено провадження у справі про банкрутство стосовно суб’єкта підприємницької діяльності.

Визначено переможців регіонального етапу Всеукраїнського 
конкурсу шкільних малюнків «Мої права»

ДО УВАГИ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ!
З 15 травня 2015 року змінився порядок подання арбітражними керуючими обов’язкових відомостей 

(інформації) щодо боржників, стосовно яких такі арбітражні керуючі виконують повноваження розпоряд-
ників майна, керуючих санацією, ліквідаторів.

Головне територіальне управління юстиції у Чернігівській області інформує, що 15 травня 2015 року 
набрав чинності наказ Міністерства юстиції України від 27.03.2015 № 441/5 «Про затвердження Змін до 
Положення про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство», 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.03.2015 № 340/26785. Наказом передбачено, зокрема, 
електронну подачу інформації (відомостей) арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими 
санацією, ліквідаторами) шляхом подання через он-лайн систему електронної звітності арбітражних ке-
руючих відомостей, передбачених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом» за формами та у порядку, визначеними Міністерством юстиції України.

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН!
Головним територіальним управлінням юстиції у Чернігівській області запро-

ваджується нова форма прийому громадян. Ви маєте змогу отримати консульта-
цію в он-лайн режимі безпосередньо поспілкувавшись з начальником Головного 
територіального управління юстиції у Чернігівській області Власенком Ю.Д.

Реєструйтесь на сайті Головного територіального управління юстиції у Чер-
нігівській області та реалізуйте своє право на звернення.

Розгляд скарг громадян у виконавчому провадженні 
Питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи 

державної влади пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових 
осіб, державних і громадських органів регулює Закон України «Про звернення громадян».

Громадяни України мають право звернутися до органів 
державної влади, посадових осіб відповідно до їх функціо-
нальних обов’язків із зауваженнями, скаргами, пропозиціями, 
заявою, клопотанням.

Захист прав стягувача, боржника та інших осіб у вико-
навчому провадженні передбачено главою ІХ Закону України 
«Про виконавче провадження» (далі – Закон), зокрема стат-
тею 82 Закону.

Так, відповідно до статті 82 Закону рішення, дії або безді-
яльність державного виконавця та інших посадових осіб дер-
жавної виконавчої служби можуть бути оскаржені стягувачем 
та іншими учасниками виконавчого провадження (крім борж-
ника) до начальника відділу, якому безпосередньо підпорядко-
ваний державний виконавець, або до керівника відповідного 
органу державної виконавчої служби вищого рівня чи до суду.

Боржник має право оскаржувати дії або бездіяльність дер-
жавного виконавця та інших посадових осіб державної вико-
навчої служби виключно в судовому порядку.

Скарга у виконавчому провадженні подається у письмовій  
формі та має містити: найменування органу державної вико-
навчої служби, до якого вона подається; повне найменування 
(ім’я) стягувача та боржника, їх місце проживання чи перебу-
вання (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридич-
них осіб), а також найменування (ім’я) представника сторони 
виконавчого провадження, якщо скарга подається представ-
ником; реквізити виконавчого документа (вид документа, 
найменування органу, що його видав, день видачі та номер 
документа, його резолютивна частина); зміст оскаржуваних 
рішень, дій чи бездіяльності та норму закону, яку порушено; 
викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимо-

ги; підпис скаржника або його представника із зазначенням 
дня подання скарги.

Скарга, подана у виконавчому провадженні начальнику, 
якому безпосередньо підпорядкований державний викона-
вець, розглядається у десятиденний строк з дня її надходжен-
ня. За результатами розгляду скарги начальник відділу вино-
сить постанову про її задоволення або відмову, яка в десяти-
денний строк може бути оскаржена до вищестоящого органу 
державної виконавчої служби або до суду. Скарга, подана без 
додержання вимог, викладених у частині шостій цієї статті, 
розглядається начальником відділу в порядку, встановленому 
Законом України «Про звернення громадян».

 Рішення,  дії  чи  бездіяльність  державного виконавця або 
іншої посадової особи державної виконавчої служби  щодо  
виконання судового  рішення  можуть  бути оскаржені сторо-
нами до суду,  який видав  виконавчий  документ,  а  іншими   
учасниками   виконавчого провадження  та особами,  які за-
лучаються до проведення виконавчих дій, - до  відповідного  
адміністративного   суду   в   порядку, передбаченому законом. 

Рішення,  дії  чи  бездіяльність  державного виконавця або 
іншої посадової особи державної виконавчої служби  щодо  
виконання рішень  інших  органів  (посадових  осіб) можуть 
бути оскаржені до відповідного  адміністративного  суду  в  по-
рядку,   передбаченому законом. 

Рішення,  дії  чи  бездіяльність  державного виконавця або 
іншої посадової особи  державної  виконавчої  служби  можуть  
бути оскаржені до керівництва органів державної виконавчої 
служби, якщо їх оскарження передбачено цим Законом.
Заступник начальника Деснянського відділу державної виконав-

чої служби Чернігівського міського управління юстиції
Тетяна Шило

 До участі у конкурсі допущено 358 малюнків, які від-
повідають умовам конкурсу, в т.ч. за номінаціями: молод-
ша група - 141, колективні роботи відсутні, середня група 
– 159, з них 1 – колективна робота, старша група – 54, з 
них 3 – колективна робота.

За результатами засідання регіональної експертної 
комісії переможцями регіонального етапу конкурсу визна-
но наступні роботи.

У номінації «Молодша група. Індивідуальна робота»:
1 місце: Чернявська Аполлінарія, учениця Прилуць-

кої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 6 з поглибленим 
вивченням інформаційних технологій Прилуцької міської 
ради Чернігівської області;

2 місце: Дворецький Владислав, учень Семенів-
ської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів №1 Семе-
нівської районної ради Чернігівської області;

3 місце: Никитенко Діана, учениця  Дідівської загаль-
ноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Прилуцької районної ради 
Чернігівської області.

У номінації «Молодша група. Колективна робота» 
роботи відсутні.

У номінації «Середня група. Індивідуальна робота»:

1 місце: Степура Марина, учениця Бахмацької гімна-
зії Бахмацької районної ради Чернігівської області;

2 місце: Крищук Таміла, учениця Сухополов’янської 
загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів Прилуцької район-
ної ради Чернігівської області;

3 місце: Штупун Вероніка, учениця Киїнської загаль-
ноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чернігівської районної 
ради Чернігівської області.

У номінації «Середня група. Колективна робота»: 
1 місце: Борисова Єлізавета, Кузьменко Альона, Ку-

ник Неля, учениці Чернігівського колегіуму №11 Чернігів-
ської міської ради Чернігівської області.

У номінації «Старша група. Індивідуальна робота»:
1 місце: Сім’ячко Надія, учениця Прилуцької загаль-

ноосвітньої школи I-III ступенів №7 Прилуцької міської 

ради Чернігівської області; 
2 місце: Кебкал Юлія, учениця Ніжинського обласно-

го педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради;
3 місце: Коваль Дар’я, учениця Чернігівської загаль-

ноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 35 Чернігівскої міської 
ради Чернігівської області.

У номінації «Старша група. Колективна робота»:
1 місце: Бадай Лілія, Семенчук Анастасія, учениці 

Бахмацької загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 Бах-
мацької районної ради Чернігівської області;

2 місце: Дейнека Катерина, Прохоренко Олена, Кал-
микова Олена, учениці Плисківської загальноосвітньої 
школи I-III ступенів Борзнянської районної ради Чернігів-
ської області; 

3 місце: Чабан Аліна, Оніщенко Юлія, учениці Лино-
вицької загальноосвітньої школи I-III ступенів Прилуцької 
районної ради Чернігівської області.

Конкурсні роботи, які зайняли перші місця, направ-
лено до Всеукраїнського організаційного комітету. До 06 
червня 2015 року будуть визначені переможці національ-
ного етапу конкурсу.

19 травня 2015 року Головним територіальним управлінням юстиції у Чернігівській області підбито 
підсумки регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу шкільних малюнків «Мої права», організованого 
Координаційною радою молодих юристів України при Міністерстві юстиції України.

Робота учениці Прилуцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 
№ 6 з поглибленим вивченням інформаційних технологій При-

луцької міської ради Чернігівської області Чернявської Аполлінарії

Колективна робота учениць Чернігівського колегіуму №11 
Чернігівської міської ради Чернігівської області

 Борисової Єлізавети, Кузьменко Альони, Куник Нелі

Робота учениці Прилуцької 
загальноосвітньої школи I-III ступенів 

№7 Прилуцької міської ради 
Чернігівської області Сім’ячко Надії

Робота учениці Бахмацької гімназії 
Бахмацької районної ради Чернігівської області

Степури Марини

Колективна робота учениць Бахмацької загальноосвітньої 
школи I-III ступенів №1 Бахмацької районної ради 

Чернігівської області Бадай Лілії, Семенчук Анастасії


