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ВИПУСК МОЛОДИХ ОФІЦЕРІВ У 
ЧЕРНІГІВСЬКОМУ ЮРИДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ

05 липня 2015 року у Чернігові на Пагорбі 
Слави відбувся двадцять перший випуск мо-
лодих офіцерів, які закінчили Чернігівський 
юридичний коледж Державної пенітенціар-
ної служби України.

З успішним завершенням коледжу випус-
кників привітали заступник Міністра юстиції 
України – керівник апарату Оксана Іванченко, 
Голова Державної пенітенціарної служби Укра-
їни Володимир Палагнюк, перший заступник 
голови Чернігівської обласної державної адміні-
страції Леонід Сахневич, начальник Головного 
територіального управління юстиції у Чернігів-
ській області Юрій Власенко, начальник Управ-
ління Державної пенітенціарної служби України 
в Чернігівській області Валерій Пісклов та інші 
запрошені.

«Ви чекали цього дня. Ви зробили непро-
стий вибір. Це свідчить про те, що ви відпові-
дально ставитесь до свого життя, до життя 
людей, які вас оточують», – зазначила у своїй 
вітальній промові Оксана Іванченко – «Я вас ві-

таю із цією важливою подією у житті і бажаю, щоб знання, отримані в стінах коледжу, ви використали, як належить».
Оксана Іванченко та Володимир Палагнюк долучились до вручення дипломів випускникам. Окрім документів про 

отримання освіти молоді лейтенанти-відмінники були нагороджені нагрудними знаками та цінними подарунками.
Дипломи освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» вручено 83 курсантам, які навчалися за спеціаль-

ністю «Правоохоронна діяльність», ще 48 випускників отримали дипломи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», 
9 молодих фахівців здобули дипломи з відзнакою.

Новий проект надання безоплатної правової 
допомоги воїнам АТО

Відтепер зареєструвати 
народження дитини 

можливо в Чернігівському 
міському пологовому 

будинку
Головним територіальним управлінням юстиції у Черні-

гівській області запроваджено реєстрацію новонароджених 
безпосередньо у пологовому будинку м. Чернігова. Ця нова-
ція є приємною та досить практичною новиною для батьків, 
адже відтепер вони мають можливість отримати найперший 
документ своїх немовлят – свідоцтво про народження, не ви-
трачаючи зайвого часу на відвідування відділу державної ре-
єстрації актів цивільного стану, а постійно залишатися поряд 
зі своїми малюками!

З 08 липня 
2015 року спе-
ціалісти відділу 
державної реє-
страції актів ци-
вільного стану 
Чернігівського 
міського управ-
ління юстиції 
пра цюють у по-
логовому будин-
ку та видають 
документи про 
н а р о д ж е н н я 
чотири рази на 
тиждень (у сере-
ду, четвер, п’ят-
ницю і суботу) з 
8-30 до 12-00.

Таким чином, на сьогоднішній день зареєструвати народжен-
ня дитини можна, як у відділі державної реєстрації актів цивіль-
ного стану Чернігівського міського управління юстиції за адре-
сою: м. Чернігів, вул. Пушкіна, б. 15, к. 1, так і безпосередньо 
у пологовому будинку управління охорони здоров’я Чернігівської 
міської ради за адресою: м. Чернігів, вул. 1 Травня, б.172, перший 
поверх.

Реєстрація народження немовлят здійснюється безкоштовно.
Нагадуємо батькам про їх обов’язок відповідно до статті 144 

Сімейного кодексу України невідкладно, але не пізніше одного 
місяця від дня народження дитини, зареєструвати народження в 
органі державної реєстрації актів цивільного стану.

Додаткову інформацію можна отримати на інформаційному 
стенді, що розміщується у пологовому будинку, та безпосеред-
ньо у спеціалістів відділу державної реєстрації актів цивільного 
стану Чернігівського міського управління юстиції.

Арсеній Яценюк підкреслив, що цей Центр сконцентрований не тільки на допомозі малозабезпеченим, а й учас-
никам антитерористичної операції: «Для того, щоб їх швидше реєстрували, швидше надавали земельні ділянки, 
швидше і в повному обсязі надавали соціальні гарантії, яких вони потребують».

Напередодні, представники Дніпропетровського Центру, управління юстиції у Дніпропетровській області, пред-
ставники медичних закладів та військових формувань підписали меморандум, який забезпечить надання кваліфіко-
ваної юридичної допомоги бійцям АТО.

Завдяки цьому кожен військовий, який брав участь в АТО, перебуває на лікуванні в медичних закладах чи про-
ходив службу у військових частинах Дніпропетровщини, зможе отримати безоплатний захист від адвокатів чи кон-
сультацію.

Для надання такої допомоги буде створено виїзні бригади, які виїжджатимуть до медичних закладів та військо-
вих частин Дніпропетровської області.

Глава Уряду також зазначив, що за перші 13 днів роботи ста Центрів із надання безоплатної правової допомоги 
по Україні до них звернулися понад три тисячі громадян. Допомога була надана, зокрема, в цивільних та адміністра-
тивних справах, питаннях виконання судових рішень, житлових, спадкових та питаннях соціального забезпечення.

21 липня 2015 року  в рамках робочого візиту до м. Дніпропетровська Прем’єр-міністр Укра-
їни Арсеній Яценюк разом із Міністром юстиції України Павлом Петренком відвідали Центр на-
дання безоплатної правової допомоги.
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Наказом Міністерства юстиції України від 18.02.2015 № 207/5, затверджено зміни до 
Тимчасового порядку реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних 
торгів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України  від 16.04.2015 № 656/5. Зо-
крема відбулися позитивні зміни в процедурі проведення електронних торгів. 

Відтепер кожен з учасників електронних торгів має можливість під час їх проведення на 
будь-якому етапі вказати через веб-сайт електронних торгів особливу ставку покупки лота.

Особлива ставка – це цінова пропозиція учасника електронних торгів придбати майно, зро-
блена не залежно від перебігу торгів. Вона може бути вказана одним  учасником не більш  е одно-
го разу, вказується з аналогічним кроком, як і цінові пропозиції по цьому лоту та не повинна пе-
ревищувати максимальну цінову пропозицію, запропоновану в ході торгів іншими учасниками.

У випадку, коли учасником було подано цінові пропозиції у ході торгів, особлива ставка 
повинна бути вища, ніж максима льна, серед поданих даним учасником, якщо ж учасником не 
було зроблено жодної цінової пропозиції, особлива ставка повинна бути не нижча, ніж стартова 
ціна лота.

Також особлива ставка не може бути рівною вже вказаній особливій ставці іншого учасни-
ка.

Коли учасник електронних торгів подає особливу ставку, він втрачає право подавати інші 
цінові пропозиції по даному лоту. 

В Особистому кабінеті кожного учасника діє розділ з активними на даний момент елек-
тронними торгами, у яких він бере участь. Для таких торгів вказуються наступні відомості: 
інформація про хід електронних торгів, перелік цінових пропозицій, та зроблені особливі став-
ки.

Учасник, який подав особливу ставку, визнається переможцем електронних торгів за умо-
ви, що його особл ива ставка дорівнює ціновій пропозиції учасника, який був визнаний пере-

можцем електронних торгів, 
але не вніс усієї належної гро-
шової суми протягом десяти 
банківських днів з дня підпи-
сання протоколу.

Крім того, вказаними змі-
нами було врегульовано поря-
док реалізації майна, вартість 
якого не перевищує сто нео-
податковуваних мінімумів до-
ходів громадян. Відтепер про-
ведення Організато ром електронних торгів здійснюється з урахуванням таких особливостей:

– електронні торги проводять ся протягом одного тижня з дати внесення інформації про лот 
у Си стему;

– інформація про хід електронних торгів оновлюється одразу після внесення одним із учас-
ників наступної цінової пропозиції або подання учасником особливої ставки покуп ки лота ;

– гарантійний внесок учасником електронних торгів не спла чується;
– заявки на участь у торгах приймаються до моменту початку торгів;
– для кожного допущеного учасника забезпечується можливість підвищення відображеної 

пропозиції на крок аукціону шляхом подання цінової пропозиції або подання особливої ставки 
покупки лота.

Головний спеціаліст сектору аналітики та статистики управління державної виконавчої служби
Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області

Анна Чаус

Порядок державної реєстрації народження 
фізичної особи та її походження

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Державна реєстрація народження дитини прова-

диться органом державної реєстрації актів цивільного 
стану з одночасним визначенням її походження та при-
своєнням прізвища, імені та по батькові і засвідчуєть-
ся свідоцтвом про народження (стаття 144 Сімейного 
кодексу України).

Права та обов’язки матері, батька і дитини ґрун-
туються на походженні дитини від них, засвідченому 
органом державної реєстрації актів цивільного стану 
в порядку, встановленому статтями 122 та 125 Сімей-
ному кодексу України (стаття 121 Сімейного кодексу 
України).

ПРИСВОЄННЯ ПРІЗВИЩА, ІМЕНІ ТА ПО БАТЬ-
КОВІ

Прізвища, імена та по батькові є тими ознаками, 
які індивідуалізують особу, виділяють її з-поміж інших, 
надаються їй при державній реєстрації народження і є 
невід’ємними від неї.

Прізвище дитини визначається за прізвищем батьків. 
Якщо мати, батько мають різні прізвища, прізвище дитини 
визначається за їхньою згодою. Батьки, які мають різні пріз-
вища, можуть присвоїти дитині подвійне прізвище, утворене 
шляхом з’єднання їхніх прізвищ. Спір між батьками щодо 
прізвища дитини може вирішуватися органом опіки та піклу-
вання або судом (стаття 145 Сімейного кодексу).

Ім’я дитини визначається за згодою батьків. Ім’я дити-
ни, народженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі, у разі 
відсутності добровільного визнання батьківства визнача-
ється матір’ю дитини. Дитині може бути дано не більше 
двох імен, якщо інше не випливає із звичаю національної 
меншини, до якої належать мати і (або) батько. Спір між 
батьками щодо імені дитини може вирішуватися органом 
опіки та піклування або судом (стаття 146 Сімейного ко-
дексу України).

По батькові дитини визначається за іменем батька. По 
батькові дитини, народженої жінкою, яка не перебуває у 
шлюбі, за умови, що батьківство щодо дитини не визнано, 
визначається за іменем особи, яку мати дитини назвала її 
батьком (стаття 147 Сімейного кодексу України).

МІСЦЕ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ НАРОДЖЕННЯ
Державна реєстрація народження дитини проводиться 

за письмовою або усною заявою батьків чи одного з них за 
місцем її народження або за місцем проживання батьків (ча-
стина друга статті 13 Закону України «Про державну реє-
страцію актів цивільного стану»).

У разі смерті батьків або неможливості для них з інших 
причин зареєструвати народження дитини державна реє-
страція провадиться за заявою родичів, інших осіб, уповно-
важеного представника закладу охорони здоров’я, в якому 
народилася дитина або в якому на цей час вона перебуває 
(стаття 144 Сімейного кодексу України).

ТЕРМІНИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ НАРОДЖЕННЯ
Батьки зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного 

місяця від дня народження дитини, зареєструвати народ-
ження дитини в органі державної реєстрації актів цивільного 
стану (стаття 144 Сімейного кодексу України).

Несвоєчасна без поважної причини державна реєстрація 
батьками народження дитини в органах державної реєстра-
ції актів цивільного стану тягне за собою накладення штра-
фу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян (стаття 212 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення).

ДОКУМЕНТИ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ПРИ ДЕРЖАВНІЙ 
РЕЄСТРАЦІЇ НАРОДЖЕННЯ ДИТИНИ

Одночасно з заявою про державну реєстрацію народ-
ження подаються:

а) паспорти або паспортні документи, що посвідчують 
особи батьків (одного з них). Якщо документ, що посвідчує 
особу одного з батьків, з поважних причин не може бути 
пред’явлений, то орган державної реєстрації актів цивільно-
го стану не вправі відмовити в державної реєстрації народ-
ження дитини. Відомості про другого з батьків у цьому разі 
зазначаються на підставі свідоцтва про шлюб.

б) паспорт або паспортний документ, що посвідчує осо-
бу заявника, у разі, якщо державна реєстрація народження 
провадиться не батьками, а іншою особою;

в) документ, який є підставою для внесення відомостей 
про батька дитини (свідоцтво про шлюб, заява матері, спіль-
на заява матері та батька дитини). За відсутності свідоцтва 
про шлюб підтвердженням зареєстрованого шлюбу може 
бути відмітка про його державну реєстрацію в паспортах або 
паспортних документах матері та батька дитини («пункт 12 
глави 1 розділу ІІІ Правил державної реєстрації актів цивіль-
ного стану в Україні).

Підставами для державної реєстрації народження є:
а) медичне свідоцтво про народження форми № 103/о, 

затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я Укра-
їни від 08.08.2006 N 545, зареєстрованим у Міністерстві 
юстиції України 25.10.2006 за № 1150/13024, що видається 
закладами охорони здоров’я, незалежно від підпорядкуван-
ня та форми власності, де приймаються пологи. У разі на-
родження дитини поза закладом охорони здоров’я державна 
реєстрація народження проводиться на підставі медичного 
свідоцтва про народження або медичної довідки про перебу-
вання дитини під наглядом лікувального закладу форми 103-
1/о, форма якого затверджена наказом Міністерства охоро-
ни здоров’я України від 08.08.2006 № 545, зареєстрованим у 
Міністерстві юстиції України від 25.10.2006 за № 1150/13024; 
та висновку про підтвердження факту народження дитини 
поза закладом охорони здоров’я за формою,встановленою 
у додатку 3 до Порядку підтвердження факту народження 
дитини поза закладом охорони здоров’я.

б) медичне свідоцтво про народження, медична довідка 
про перебування дитини під наглядом лікувального закладу. 
Ці документи подаються для державної реєстрації народ-
ження дитини, яка досягла одного року і більше;

в) акт, складений відповідними посадовими особами (ка-
пітаном судна, командиром, начальником потягу тощо) за 

участю двох свідків і лікаря або фельдшера (якщо лікар 
або фельдшер були на транспортному засобі), у випадку 
народження дитини на морському, річковому, повітряно-
му судні, у потязі або в іншому транспортному засобі. У 
разі відсутності лікаря або фельдшера державна реє-
страція народження провадиться на підставі вказаного 
акта та медичної довідки про перебування дитини під наг-
лядом лікувального закладу форми № 103-1/о;

г) лікарське свідоцтво про перинатальну смерть 
форми № 106-2/0, затвердженої наказом Міністерства 
охорони здоров’я України від 08.08.2006 № 545, зареє-
строваним в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за № 
1150/13024, у разі мертвонародження.

Ці документи подаються до органу державної реє-
страції актів цивільного стану, де реєструється народжен-
ня. При відсутності підстав для державної реєстрації на-
родження, визначених у цьому пункті, державна реєстра-
ція народження провадиться на підставі рішення суду про 
встановлення факту народження даною жінкою (пункт 2 
глави 1 розділу ІІІ Правил державної реєстрації актів ци-
вільного стану в Україні).

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ НАРОДЖЕННЯ ДИТИНИ, 
БАТЬКИ ЯКОЇ ПЕРЕБУВАЮТЬ У ШЛЮБІ

Дитина, яка зачата і (або) народжена у шлюбі, походить 
від подружжя. Походження дитини від подружжя визначаєть-
ся на підставі свідоцтва про шлюб та документа закладу охо-
рони здоров’я про народження дружиною дитини (частина 
перша статті 122 Сімейного кодексу України).

Дитина, яка народжена до спливу десяти місяців після при-
пинення шлюбу або визнання його недійсним, походить від по-
дружжя (частина друга статті 122 Сімейного кодексу України).

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ НАРОДЖЕННЯ ДИТИНИ, 
БАТЬКИ ЯКОЇ НЕ ПЕРЕБУВАЮТЬ У ШЛЮБІ

Якщо мати та батько дитини не перебувають у шлюбі між 
собою, походження дитини від батька визначається за їх за-
явою; за рішенням суду (частина друга статті 125 Сімейного 
кодексу України).

Подружжя, а також жінка та чоловік, шлюб між якими 
припинено, у разі народження дитини до спливу десяти мі-
сяців після припинення їх шлюбу, мають право подати до 
органу державної реєстрації актів цивільного стану спільну 
заяву про невизнання чоловіка (колишнього чоловіка) бать-
ком дитини. Така вимога може бути задоволена лише у разі 
подання іншою особою та матір’ю дитини заяви про визнан-
ня батьківства. Якщо дитина народилася до спливу десяти 
місяців від дня припинення шлюбу внаслідок смерті чолові-
ка, походження дитини від батька може бути визначене за 
спільною заявою матері та чоловіка, який вважає себе бать-
ком (частина третя статті 122 Сімейного кодексу України).

Орган державної реєстрації актів цивільного стану вно-
сить відповідні зміни до актового запису про народження на 
підставі заяви про визнання батьківства або рішення суду та 
видає нове свідоцтво про народження (стаття 134 Сімейного 
кодексу України).

При народженні дитини у матері, яка не перебуває у 
шлюбі, у випадках, коли немає спільної заяви батьків, заяви 
батька або рішення суду, запис про батька дитини у Книзі 
реєстрації народжень провадиться за прізвищем та грома-
дянством матері, а ім’я та по батькові батька дитини запису-
ються за її вказівкою (частина перша статті 135 Сімейного 
кодексу України).

Заступник начальника управління державної реєстрації – 
начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану 

Головного територіального управління юстиції  у Чернігівській області 
Юлія Орєшкіна

 Відбулись зміни до порядку проведення 
електронних торгів в СЕТАМ
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Аналіз спадкових правовідносин, що регу-
люються Цивільним кодексом України (далі – 
ЦКУ) дає підстави вважати, що виконавець за-
повіту призначається у таких випадках:

за волевиявленням заінтересованих осіб і, в 
разі потреби, нотаріусом;

у разі існування у заповіті умов, виконання 
яких неможливо забезпечити без участі сторон-
ньої особи, і у разі доцільності, виходячи з відно-
син у родині спадкодавця;

участь виконавця заповіту зумовлює додат-
кові гарантії виконання волі заповідача.

Відповідно до статті 1286 ЦКУ заповідач 
має право на призначення виконавця заповіту. 
Він може доручити виконання заповіту фізичній 
особі з повною цивільною дієздатністю або юри-
дичній особі (виконавцеві заповіту). Якщо ж за-
повіт складений на користь кількох спадкоємців, 
то його виконання може бути доручено одному 
із них.

Якщо заповіт складено на користь однієї 
особи, виконання заповіту може бути покладено 
на особу, яка не є спадкоємцем за заповітом. 

Також ЦКУ передбачає два випадки призна-
чення виконавця заповіту не самим заповіда-
чем, а за ініціативою спадкоємців та за ініціати-
вою нотаріуса.

У першому випадку спадкоємці за взаємною 
згодою призначають виконавця заповіту, а якщо 
спадкоємці не досягнуть згоди, то на вимогу од-
ного з них виконавець заповіту призначається в 
судовому порядку. 

У другому випадку виконавець заповіту 
може бути призначений за ініціативою нотаріуса 
у разі, якщо заповідач не призначив виконавця 
заповіту або якщо виконавець відмовився від 
виконання заповіту чи був усунений від його ви-

конання або ж якщо цього потребують інтереси 
спадкоємців.

Якщо заповіт складено подружжям, і в разі 
смерті одного із них, можна вважати, що вико-
навцем заповіту буде інший із подружжя.

Відповідно до пункту 5 глави 14 розділу I 
Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами 
України, затвердженого наказом Міністерства 
юстиції України від 22.02.2012 № 296/5, перед-
бачено, що після встановлення особи та пере-
вірки відповідності її особи особі, яка вказана 
у заповіті як виконавець заповіту, нотаріус на 
підтвердження встановленого факту видає сві-
доцтво, у якому зазначаються її повноваження 
як виконавця заповіту.

Нотаріус при видачі свідоцтва виконавцю 
заповіту роз’яснює йому суть та обсяг його по-
вноважень, права та обов’язки, а також те, що 
за виконання його повноважень, буде здійснена 
винагорода, зокрема, він має право на відмо-
ву від виконання повноважень, його обов’язок 
щодо подання звітів про дії, які ним мають бути 
вчинені щодо виконання заповіту спадкоємцям, 
опікунам, піклувальникам, а також подання піс-
ля виконання повноважень остаточного звіту 
спадкоємцям або їх законним представникам чи 
нотаріусу.

Відповідно до статті 1290 ЦКУ виконавець 
заповіту наділений такими повноваженнями як: 

1) вжити заходів щодо охорони спадкового 
майна; 

2) вжити заходів щодо повідомлення спадко-
ємців, відказоодержувачів, кредиторів про від-
криття спадщини; 

3) вимагати від боржників спадкодавця ви-
конання ними своїх зобов’язань; 

4) управляти спадщиною;

5) забезпечити одержання кожним із спадко-
ємців частки спадщини, яка визначена у запові-
ті; 6) забезпечити одержання частки у спадщині 
особами, які мають право на обов’язкову частку 
у спадщині.

Отже, всі повноваження, закріплені статтею 
1290 ЦКУ, необхідно розглядати як суб’єктивні 
обов’язки виконавця заповіту.

Підставами припинення повноважень вико-
навця заповіту є: 

1) виконання заповіту; 
2) визнання заповіту недійсним; 
3) смерть виконавця або спадкоємця; 
4) волевиявлення спадкоємців, їхніх закон-

них представників, а також органів опіки та пі-
клування; 

5) рішення суду, яким виконання заповіту ви-
знається неналежним; 

6) волевиявлення виконавця заповіту (від-
мова від виконання повноважень).

У разі виконання заповіту повноваження 
виконавця припиняються нотаріусом за місцем 
відкриття спадщини. Після цього виконавець 
повинен повернути документ, який видавався 
нотаріусом для підтвердження його повнова-
жень, а у разі відмови виконавця повернути 
цей документ, спадкоємці мають право звер-
нутися до суду з позовом про витребування 
документа.

 Стаття 1295 ЦКУ передбачає, що викона-
вець заповіту, незалежно від того, ким його 
було призначено, має право відмовитися від 
здійснення своїх повноважень, але про це він 
зобов’язаний негайно повідомити спадкоєм-
ців.

 Головний спеціаліст відділу 
з питань нотаріату

Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області 

Ірина Дударенко

Крім того, в Чернігівській області продовжується широка 
практика застосування принципу екстериторіальності під час дер-
жавної реєстрації права оренди земель сільськогосподарського 
призначення. В звітному періоді за таким принципом вже зареє-
стровано 5593 прав оренди земель вказаної категорії.

Так, реалізуючи наказ Міністерства юстиції України «Про 
заходи щодо державної реєстрації прав на землі сільськогоспо-
дарського призначення» від 28.05.2014 №845/5 право проводити 
реєстраційні дії щодо земель сільськогосподарського призначен-
ня за екстериторіальним принципом в поточному році отримува-
ли державні реєстратори прав реєстраційних служб Ніжинсько-
го, Прилуцького міськрайонних, Корюківського, Куликівського, 
Щорського, Семенівського, Сосницького, Ріпкинського районних 
управлінь юстиції Чернігівської області.

За відповідними рішеннями Головного територіального управ-
ління юстиції в Чернігівській області проводити державну реє-
страцію прав щодо земель сільськогосподарського призначення 
отримали право:

- з 15 червня по 01 вересня 2015 року щодо земель вказаної 
категорії, що розташовані в межах Чернігівського району Черні-
гівської області – державні реєстратори речових прав на нерухо-
ме майно реєстраційних служб Корюківського, Менського, Ріпкин-

ського районних управлінь юстиції;
- з 02 липня по 01 вересня 2015 року щодо земель даної ка-

тегорії, що розташовані в межах Новгород-Сіверського району 
Чернігівської області – державні реєстратори речових прав на не-
рухоме майно реєстраційних служб Семенівського, Сосницького 
районних управлінь юстиції;

- з 02 липня по 01 вересня 2015 року щодо земель сільсько-
господарського призначення, розташованих в межах Городнян-
ського району Чернігівської області – державні реєстратори речо-
вих прав на нерухоме майно реєстраційних служби Корюківсько-
го, Щорського районних управлінь юстиції;

- з 02 липня по 01 вересня 2015 року щодо земель сільсько-
господарського призначення, розташованих в межах Козелецько-
го району Чернігівської області – державні реєстратори речових 

прав на нерухоме майно реєстраційних служби Ріпкинського ра-
йонного, Ніжинського міськрайонного управління юстиції;

- з 16 липня по 01 вересня 2015 року щодо земель сільсько-
господарського призначення, розташованих в межах Чернігів-
ського району Чернігівської області – державні реєстратори ре-
чових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ніжинського 
міськрайонного управління юстиції.

 

Начальник відділу державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно
управління державної реєстрації

Головного територіального управління
юстиції у Чернігівській області

В’ячеслав Черниш

Порядок призначення та обов’язки 
виконавця заповіту

На Чернігівщині протягом поточного року 
зареєстровано понад 31 тис. прав оренди земель 

сільськогосподарського призначення 

Виконання заповіту – це здійснення останньої волі спадкодавця, вираженої 
у заповіті. Зазвичай суб’єктами виконання є спадкоємці, які прийняли спадщину. 
ЇЇ прийняття накладає на спадкоємця обов’язок виконати заповіт у точній відпо-
відності з волею заповідача, якщо інше не передбачено законом.

Управлінням державної реєстрації Головного 
територіального управління юстиції у Чернігівській 
області підбито підсумки роботи органів держав-
ної реєстрації прав стосовно реєстрації прав орен-
ди земель сільськогосподарського призначення. 
Встановлено, що з початку 2015 року в Чернігівській 
області зареєстровано 31 849 прав оренди таких зе-
мель, про що свідчать відповідні статистичні дані 
станом на 15.07.2015, за аналогічний період 2014 
року було зареєстровано прав оренди земель цієї 
категорії лише 29 432. Вказане свідчить про акти-
візацію роботи суб’єктів, що здійснюють відповідні 
реєстраційні дії.
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Графік проведення прямої «гарячої» телефонної лінії по Головному територіальному управлінню юстиції у 
Чернігівській області на серпень 2015 року

18 серпня 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 територіального управління юстиції у Чернігівській області – Вла-
сенко Юрій Дмитрович. 

 Телефон «гарячої» лінії – 60-44-62.

- начальника Варвинського районного 
управління юстиції. Вимоги: повна вища юри-
дична освіта за освітньо – кваліфікаційним 
рівнем спеціаліста, магістра, стаж роботи на 
державній службі в сфері правової діяльності 
на посаді головного спеціаліста не менше трьох 
років або стаж роботи за фахом в інших сферах 
не менше п’яти років, громадянство України, 
досконале володіння державною мовою, знан-
ня комп’ютера. Прийом документів проводиться 
з 09 липня 2015 року по 07 серпня 2015 року;

- начальника Ічнянського районного управ-
ління юстиції. Вимоги: повна вища юридична 
освіта за освітньо – кваліфікаційним рівнем 
спеціаліста, магістра, стаж роботи на держав-
ній службі в сфері правової діяльності на поса-
ді головного спеціаліста не менше трьох років 
або стаж роботи за фахом в інших сферах не 
менше п’яти років, громадянство України, до-
сконале володіння державною мовою, знання 
комп’ютера; Прийом документів проводиться з 
09 липня 2015 року по 07 серпня 2015 року;

- начальника Менського районного управ-
ління юстиції. Вимоги: повна вища юридична 
освіта за освітньо – кваліфікаційним рівнем 
спеціаліста, магістра, стаж роботи на держав-
ній службі в сфері правової діяльності на поса-
ді головного спеціаліста не менше трьох років 
або стаж роботи за фахом в інших сферах не 
менше п’яти років, громадянство України, до-
сконале володіння державною мовою, знання 
комп’ютера. Прийом документів проводиться з 
09 липня 2015 року по 07 серпня 2015 року;

- начальника Носівського районного управ-
ління юстиції. Вимоги: повна вища юридична 
освіта за освітньо – кваліфікаційним рівнем 
спеціаліста, магістра, стаж роботи на держав-
ній службі в сфері правової діяльності на поса-
ді головного спеціаліста не менше трьох років 
або стаж роботи за фахом в інших сферах не 
менше п’яти років, громадянство України, до-
сконале володіння державною мовою, знання 
комп’ютера. Прийом документів проводиться з 
09 липня 2015 року по 07 серпня 2015 року;

- начальника Семенівського районного 
управління юстиції. Вимоги: повна вища юри-
дична освіта за освітньо – кваліфікаційним рів-
нем спеціаліста, магістра, стаж роботи на дер-
жавній службі в сфері правової діяльності на 
посаді головного спеціаліста не менше трьох 
років або стаж роботи за фахом в інших сферах 
не менше п’яти років, громадянство України, до-
сконале володіння державною мовою, знання 
комп’ютера. Прийом документів проводиться з 
09 липня 2015 року по 07 серпня 2015 року;

- начальника Сосницького районного 
управління юстиції. Вимоги: повна вища юри-
дична освіта за освітньо – кваліфікаційним 
рівнем спеціаліста, магістра, стаж роботи на 
державній службі в сфері правової діяльності 
на посаді головного спеціаліста не менше трьох 
років або стаж роботи за фахом в інших сферах 
не менше п’яти років, громадянство України, 
досконале володіння державною мовою, знан-
ня комп’ютера. Прийом документів проводиться 
з 09 липня 2015 року по 07 серпня 2015 року;

- начальника Талалаївського районно-
го управління юстиції. Вимоги: повна вища 
юридична освіта за освітньо – кваліфікаційним 
рівнем спеціаліста, магістра, стаж роботи на 
державній службі в сфері правової діяльності 
на посаді головного спеціаліста не менше трьох 
років або стаж роботи за фахом в інших сферах 
не менше п’яти років, громадянство України, 
досконале володіння державною мовою, знан-
ня комп’ютера. Прийом документів проводиться 
з 09 липня 2015 року по 07 серпня 2015 року;

- начальника Щорського районного управ-
ління юстиції. Вимоги: повна вища юридична 
освіта за освітньо – кваліфікаційним рівнем 
спеціаліста, магістра, стаж роботи на держав-
ній службі в сфері правової діяльності на поса-
ді головного спеціаліста не менше трьох років 
або стаж роботи за фахом в інших сферах не 
менше п’яти років, громадянство України, до-
сконале володіння державною мовою, знання 
комп’ютера. Прийом документів проводиться 
з 09 липня 2015 року по 07 серпня 2015 року;

- головного спеціаліста відділу кадрової 
роботи та державної служби  Головного тери-
торіального управління юстиції у Чернігівській 
області (на час відсутності основного працівни-
ка). Вимоги: повна вища юридична освіта за ос-
вітньо – кваліфікаційним рівнем магістра, спе-
ціаліста, стаж роботи за фахом на державній 
службі не менше трьох років або стаж роботи 
за фахом в інших сферах не менше п’яти ро-

ків, громадянство України, досконале володіння 
державною мовою, знання комп’ютера.  При-
йом документів проводиться з 16 липня 2015 
року по 14 серпня 2015 року;

- головного спеціаліста відділу державної 
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – 
підприємців, друкованих засобів масової інфор-
мації та легалізації громадських формувань 
управління державної реєстрації Головного 
територіального управління юстиції у Чернігів-
ській області (на час відсутності основного пра-
цівника). Вимоги: вища освіта за освітньо-ква-
ліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста за 
напрямом підготовки у галузі знань «Право», 
стаж роботи за фахом на державній службі 
на посаді провідного спеціаліста або на іншій 
відповідній посаді не менше одного року чи в 
інших сферах управління не менше двох років, 
громадянство України, досконале володіння 
державною мовою, знання комп’ютера. Прийом 
документів проводиться з 16 липня 2015 року 
по 14 серпня 2015 року;

- провідного спеціаліста відділу організа-
ційної роботи, документування та контролю 
Головного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області (на час відсутності основ-
ного працівника). Вимоги: повна вища юридич-
на освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
спеціаліста, магістра, стаж роботи за фахом на 
державній службі на посаді спеціаліста І та ІІ ка-
тегорії не менше одного року або стаж роботи 
в інших сферах не менше двох років, громадян-
ство України, досконале володіння державною 
мовою, знання комп’ютера. Прийом документів 
проводиться з 16 липня 2015 року по 14 серпня 
2015 року;

- головного державного виконавця відді-
лу державної виконавчої служби Ніжинського 
міськрайонного управління юстиції (на час від-
сутності основного працівника). Вимоги: повна 
вища юридична освіта за освітньо-кваліфіка-
ційним рівнем магістра, спеціаліста, громадян-
ство України, досконале володіння державною 
мовою, знання комп’ютера. Прийом документів 
проводиться з 16 липня 2015 року по 14 серпня 
2015 року;

- головного державного виконавця відді-
лу державної виконавчої служби Прилуцького 
міськрайонного управління юстиції (на час від-
сутності основного працівника). Вимоги: повна 
вища юридична освіта за освітньо-кваліфіка-
ційним рівнем магістра, спеціаліста, громадян-
ство України, досконале володіння державною 
мовою, знання комп’ютера. Прийом документів 
проводиться з 16 липня 2015 року по 14 серпня 
2015 року;

- головного державного виконавця відділу 
державної виконавчої служби Щорського район-
ного управління юстиції. Вимоги: повна вища 
юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рів-
нем магістра, спеціаліста, громадянство України, 
досконале володіння державною мовою, знання 
комп’ютера. Прийом документів проводиться з 16 
липня 2015 року по 14 серпня 2015 року;

- старшого державного виконавця відді-
лу державної виконавчої служби Менського 
районного управління юстиції. Вимоги: повна 
вища юридична освіта за освітньо-кваліфіка-
ційним рівнем магістра, спеціаліста, громадян-
ство України, досконале володіння державною 
мовою, знання комп’ютера. Прийом документів 
проводиться з 16 липня 2015 року по 14 серпня 
2015 року;

- двох посад старших державних вико-
навців відділу державної виконавчої служби 
Ніжинського міськрайонного управління юсти-
ції (на час відсутності основних працівників). 
Вимоги: повна вища юридична освіта за освіт-
ньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліс-
та, громадянство України, досконале володіння 
державною мовою, знання комп’ютера. Прийом 
документів проводиться з 16 липня 2015 року 
по 14 серпня 2015 року;

- старшого державного виконавця відді-
лу державної виконавчої служби Прилуцького 
міськрайонного управління юстиції (на час від-
сутності основного працівника). Вимоги: повна 
вища юридична освіта за освітньо-кваліфіка-
ційним рівнем магістра, спеціаліста, громадян-
ство України, досконале володіння державною 
мовою, знання комп’ютера. Прийом документів 
проводиться з 16 липня 2015 року по 14 серпня 
2015 року;

- старшого державного виконавця Деснян-
ського відділу державної виконавчої служби 
Чернігівського міського управління юстиції (на 
час відсутності основного працівника). Вимоги: 

повна вища юридична освіта за освітньо-квалі-
фікаційним рівнем магістра, спеціаліста, грома-
дянство України, досконале володіння держав-
ною мовою, знання комп’ютера. Прийом доку-
ментів проводиться з 16 липня 2015 року по 14 
серпня 2015 року;

- державного виконавця відділу державної 
виконавчої служби Бобровицького районного 
управління юстиції. Вимоги: вища юридична 
освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спе-
ціаліста, бакалавра, громадянство України, до-
сконале володіння державною мовою, знання 
комп’ютера. Прийом документів проводиться з 
16 липня 2015 року по 14 серпня 2015 року;

- державного виконавця відділу державної 
виконавчої служби Городнянського районного 
управління юстиції. Вимоги: вища юридична 
освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спе-
ціаліста, бакалавра, громадянство України, до-
сконале володіння державною мовою, знання 
комп’ютера. Прийом документів проводиться з 
16 липня 2015 року по 14 серпня 2015 року;

- державного виконавця відділу державної 
виконавчої служби Корюківського районного 
управління юстиції. Вимоги: вища юридична 
освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спе-
ціаліста, бакалавра, громадянство України, до-
сконале володіння державною мовою, знання 
комп’ютера. Прийом документів проводиться з 
16 липня 2015 року по 14 серпня 2015 року;

- державного виконавця відділу державної 
виконавчої служби Новгород-Сіверського місь-
крайонного управління юстиції. Вимоги: вища 
юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем спеціаліста, бакалавра, громадянство 
України, досконале володіння державною мо-
вою, знання комп’ютера. Прийом документів 
проводиться з 16 липня 2015 року по 14 серпня 
2015 року;

- державного виконавця відділу державної 
виконавчої служби Прилуцького міськрайонно-
го управління юстиції. Вимоги: вища юридична 
освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спе-
ціаліста, бакалавра, громадянство України, до-
сконале володіння державною мовою, знання 
комп’ютера. Прийом документів проводиться з 
16 липня 2015 року по 14 серпня 2015 року;

- державного виконавця відділу державної 
виконавчої служби Чернігівського районного 
управління юстиції (на час відсутності основно-
го працівника). Вимоги: вища юридична освіта 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, 
бакалавра, громадянство України, досконале 
володіння державною мовою, знання комп’юте-
ра. Прийом документів проводиться з 16 липня 
2015 року по 14 серпня 2015 року;

- державного виконавця Центрального відді-
лу державної виконавчої служби Чернігівсько-
го міського управління юстиції. Вимоги: вища 
юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем спеціаліста, бакалавра, громадянство 
України, досконале володіння державною мо-
вою, знання комп’ютера. Прийом документів 
проводиться з 16 липня 2015 року по 14 серпня 
2015 року;

- головного спеціаліста відділу державної 
виконавчої служби Бахмацького районного 
управління юстиції (на час відсутності основно-
го працівника). Вимоги: повна вища економіч-
на  освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
спеціаліста, магістра, стаж роботи за фахом на 
державній службі на посаді провідного спеціа-
ліста не менше одного року або стаж роботи 
за фахом в інших сферах управління не менше 
трьох років, громадянство України, досконале 
володіння державною мовою, знання комп’юте-
ра. Прийом документів проводиться з 16 липня 
2015 року по 14 серпня 2015 року;

- головного спеціаліста Сосницького район-
ного управління юстиції. Вимоги: повна вища 
юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем спеціаліста або магістра,  стаж роботи 
за фахом на державній службі на посаді про-
відного спеціаліста не менше одного року або 
стаж роботи за фахом в інших сферах управлін-
ня не менше трьох років, громадянство України, 
досконале володіння державною мовою, знан-
ня комп’ютера. Прийом документів проводиться 
з 16 липня 2015 року по 14 серпня 2015 року.

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

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

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН! 
Інформація про порядок в’їзду дітей 

на тимчасово окуповану територію АР 
Крим та виїзду з неї

04 червня 2015 року постановою Кабінету 
Міністрів України № 367 затверджено Порядок 
в’їзду на тимчасово окуповану територію України 
та виїзду з неї. Зазначеним Порядком визначено 
особливості перетинання адміністративного кор-
дону тимчасово окупованої Автономної Республі-
ки Крим.

Зокрема, відповідно до пункту 3 зазначено-
го Порядку громадяни України, що не досягли 
16-річного віку, в’їзд на тимчасово окуповану 
територію України та виїзд з неї здійснюють з до-
триманням вимог, передбачених для таких осіб 
Правилами перетинання державного кордону 
громадянами України, затвердженими постано-
вою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 
року № 57.

Таким чином, для подорожі дітям необхід-
но мати проїзний документ дитини або паспорт 
громадянина України для виїзду за кордон (сві-
доцтво про народження не дає права на перетин 
адміністративної межі з Автономною Республі-
кою Крим).

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН! 
Чернігівський місцевий центр з на-

дання безоплатної вторинної правової 
допомоги змінив адресу

З 13 липня 2015 року Чернігівський міс-
цевий центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги приймає громадян за новою 
адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 49а, офіси 
1005, 1006 (адміністративна будівля над кіноте-
атром «Дружба»).

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

В І півріччя 2015 року відділами дер-
жавної реєстрації актів цивільного стану та 
виконкомами сільських, селищних, місь-
ких (крім міст обласного значення) рад 
Чернігівської області зареєстровано 18 090 
актових записів, з них: 4 456 актових запи-
сів про народження; 2 634 актових записів 
про шлюб; 181 актовий запис про зміну 
імені; 412 актових записів про розірвання 
шлюбу; 10 407 актових записів про смерть. 

Необхідно зазначити, що за аналогічний 
період 2014 року органами державної реє-
страції актів цивільного стану та виконкомами 
сільських, селищних, міських (крім міст облас-
ного значення) рад нашої області було зареє-
стровано 17 913 актових записів, що на 10 % 
менше, ніж в поточному році, а саме: 4 726 
актових записів про народження; 2 415 акто-
вих записів про шлюб; 191 актовий запис про 
зміну імені; 412 актових записів про розірван-
ня шлюбу; 10 229 актових записів про смерть. 

Найбільш популярними іменами, якими 
батьки називали дівчат були Поліна, Софія, 
Анна, Анастасія, Вікторія, Вероніка, Марія, 
Катерина, Олександра. Хлопчиків найчастіше 
називали іменами: Артем, Андрій, Тимофій, 
Дмитро, Олександр, Нікіта, Максим, Кирило 
(Кирилл), Іван, Данило (Данііл, Даниїл), На-
зар. 

Батьки новонароджених, як і раніше на-
давали своїм дітям рідковживані імена. Так 
в І півріччі поточного року з’явилися хлопці з 
іменами: Арсен, Адріан, Аврам, Платон, Гор-
дій, Аврам, Прохор, Родіон, Любомир, Клим, 
Герман, Марк, Лука, Леонардо, Остап, Матвій, 
Серафим, Єлизар та дівчата – Арина (Аріна), 
Аріана, Злата, Ліна, Стефанія, Алісія, Аміна, 
Майя, Єва, Божена, Євангеліна, Єсенія, Міла-
на, Уляна, Анатолія, Агнія, Апполінарія, Домі-
ніка, Агафія, Орися, Радмила, Ярина. 

Не полишають наші шановні батьки упо-
добань і до нетрадиційних імен та імен інозем-
ного походження. Так, в січні-червні 2015 року 
при реєстрації народження батьки вирішили 
назвати своїх малюків іменами: Дорін, Мейвіс, 
Аполлінарія, Міанн, Селена, Лія, Марія-Сте-
фанія, Калерія, Анна-Марія, Нєктаріна, Габрі-
елла, Дамір, Даніель, Імре, Еней, Леонардо, 
Дорін, Дамир, Мухаммад, Амір-Алі, Ахмед, 
Улугбек.

Управління державної 
реєстрації Головного 

територіального 
управління юстиції у 
Чернігівської області 

інформує


