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Наразі технічний паспорт, а також ви-
тяг з Державного земельного кадастру 
мають важливе значення для характе-
ристики та опису тих чи інших об’єктів 
нерухомого майна та дають змогу дер-
жавним реєстратором розуміти, з якими 
саме об’єктами вони проводять реєстра-
ційні дії.

Так, технічний паспорт є документом, що 
складається в результаті проведення техніч-
ної інвентаризації нерухомості, яка в свою 
чергу виконується з метою визначення фак-
тичної площі та об'єму будинків, допоміжних 
будівель та споруд, обстеження та оцінки 
технічного стану наявних об'єктів, а також 
встановлення їх вартості.

Витяг з Державного земельного када-
стру – це документ, який містить всю ін-
формацію, внесену до Поземельної книги 
про певну земельну ділянку, а саме: када-
стровий номер земельної ділянки, її площу, 
місцезнаходження, цільове призначення, ві-
домості про нормативну грошову оцінку, про 
обмеження, про поширення дії сервітуту чи 
суборенди, кадастровий план ділянки, дату 
її державної реєстрації і т.д.

Не дивлячись на важливість даних, що 
містяться в вищезгаданих документах, їх 
подання не завжди є необхідним для прове-

дення державної реєстрації прав.
Вимога державного реєстратора щодо 

надання технічного паспорта є правомірною 
при державній реєстрації:

- новозбудованих об’єктів, тобто завер-
шених будівництвом об’єктів нерухомого 
майна, державна реєстрація права власно-
сті на які проводиться вперше;

- права власності на індивідуальні (са-
дибні) житлові будинки, садові, дачні будин-
ки, господарські (присадибні) будівлі і спору-
ди, прибудови до них, що закінчені будівни-
цтвом до 5 серпня 1992 р.;

- права власності на об’єкт нерухомого 
майна державної або комунальної власно-
сті, будівництво якого завершено та право 
власності на який не зареєстровано до 1 січ-
ня 2013 р.;

- реєстрації зміни суб’єкта права в ре-
зультаті реконструкції;

- реєстрації прав власності на об'єкти, 
що утворились в результаті поділу, виділу 
чи об’єднання;

- права власності на об’єкт незаверше-
ного будівництва;

- права власності на окреме індивіду-
ально визначене нерухоме майно (кварти-
ра, житлове, нежитлове приміщення тощо), 
розміщене в об’єкті нерухомого майна, бу-

дівництво якого здійснювалося із залучен-
ням коштів фізичних та юридичних осіб або 
у результаті діяльності кооперативу;

- коли в документах, що подаються для 
такої реєстрації, відсутні відомості про тех-
нічні характеристики відповідного об’єкта.

Крім цього, за бажанням заявника у разі 
зміни технічних характеристик об’єкта не-
рухомого майна для державної реєстрації 
права власності на такий об’єкт може бути 
подано технічний паспорт, що містить акту-
альні відомості про технічні характеристики 
об’єкта, незалежно від наявності таких ві-
домостей в документах, що подаються для 
відповідної реєстрації.

У разі ж, коли зміни технічних характе-
ристик об’єкта нерухомого майна відбулися 
у зв’язку з проведенням будівельних робіт, 
що відповідно до законодавства потребують 
отримання дозволу на їх проведення, та-
кож подається документ, що відповідно до 
вимог законодавства засвідчує прийняття 
в експлуатацію закінченого будівництвом 
об’єкта. 

Що стосується витягу з Державного зе-
мельного кадастру, то він подається у на-
ступних випадках:

- при державній реєстрації права влас-
ності на земельну ділянку на підставі доку-

ментів, що не містять відомостей про її ка-
дастровий номер;

- при державній реєстрації сервітуту на 
частину земельної ділянки;

- для державної реєстрації права влас-
ності на земельну ділянку, що створюється 
шляхом поділу або об’єднання;

- при виявленні державним реєстрато-
ром відсутності відомостей про відповідну 
земельну ділянку в Державному земельно-
му кадастрі.

Слід зазначити, що аналогічно до ситуа-
ції з технічним паспортом - за бажанням за-
явника у разі зміни відомостей про земельну 
ділянку, що не пов’язані з поділом, виділом в 
натурі частки із земельної ділянки або об’єд-
нанням кількох земельних ділянок, для дер-
жавної реєстрації права власності на таку 
земельну ділянку може бути подано витяг з 
Державного земельного кадастру про таку 
земельну ділянку, що містить актуальні відо-
мості про неї, незалежно від наявності таких 
відомостей в документах, що подаються для 
відповідної реєстрації.

Заступник начальника відділу 
розгляду звернень та забезпечення 

діяльності комісії з питань розгляду скарг  
у сфері державної реєстрації

Дмитро Онищенко 

Серед судових процедур, що застосовуються до борж-
ника згідно із законодавством, центральне місце займає 
санація боржника. Під санацією слід розуміти систему 
заходів, що здійснюються під час провадження у справі 
про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника 
банкрутом та його ліквідації, спрямовану на оздоровлення 
фінансово-господарського становища боржника, а також 
задоволення в повному обсязі або частково вимог креди-
торів шляхом реструктуризації підприємства, боргів і ак-
тивів та/або зміни організаційно-правової та виробничої 
структури боржника.

Обов’язковим учасником провадження у справі про бан-
крутство є боржник – один із ключових суб’єктів права неспро-
можності. Поняття “боржник” широко використовується у різ-
них галузях та інститутах права.

На стадії санації обсяг прав боржника помітно звужується 
за рахунок розширення прав арбітражного керуючого: керую-
чому санацією надається право укладати від імені боржника 
мирову угоду, цивільно-правові, трудові та інші правочини, 
розпоряджатися майном боржника відповідно до плану санації 
та з урахуванням обмежень, передбачених законодавством. 
При цьому власник майна боржника не має права обмежувати 
повноваження керуючого санацією щодо розпорядження май-
ном боржника.

Процедура санації вводиться ухвалою господарського суду 
за клопотанням комітету кредиторів у строк, що не перевищує 
строку дії процедури розпорядження майном, терміном до 12 
місяців, який може бути продовжений ще до шести місяців або 
скорочений за клопотанням комітету кредиторів, керуючого 
санацією або інвесторів.

Офіційне оприлюднення повідомлення про введення про-
цедури санації здійснюється на офіційному веб-сайті Вищого 
господарського суду України в мережі Інтернет. Таке пові-
домлення містить характеристики і тип виробництва борж-
ника, суми кредиторської заборгованості, строк подавання 
заявок інвесторами, який не може перевищувати двох міся-
ців тощо.

Введення процедури санації має певні правові наслідки: а) 
керівник боржника звільняється з посади у порядку, визначе-
ному законодавством; б) управління боржником переходить 
до керуючого санацією; в) зупиняються повноваження орга-
нів управління боржника – повноваження органів управління 
передаються керуючому санацією, за винятком повноважень, 
передбачених планом санації.

Органи управління боржника протягом трьох днів з дня 
прийняття рішення про санацію та призначення керуючого са-
нацією зобов'язані забезпечити передавання керуючому сана-
цією бухгалтерської та іншої документації боржника, печаток і 
штампів, матеріальних та інших цінностей.

Арешт на майно боржника та інші обмеження його дій 
щодо розпорядження майном можуть бути накладені лише у 
межах процедури санації та в разі, якщо вони не перешкод-
жають виконанню плану санації та не суперечать інтересам 
конкурсних кредиторів. Для управління та керування санацією 
боржника ухвалою господарського суду призначається керу-
ючий санацією. Керуючий санацією – це фізична особа, яка 
згідно з рішенням господарського суду організовує здійснення 
процедури санації боржника і має визначені права: звертати-
ся до господарського суду в передбачених законодавством 
та ГПК України випадках; розпоряджатися майном боржника 
відповідно до плану санації та з урахуванням обмежень, перед-
бачених законодавством; укладати від імені боржника мирову 
угоду, цивільно-правові, трудові та інші правочини (договори); 
подавати заяви про визнання правочинів (договорів), укладе-
них боржником, недійсними.

Закон України “Про відновлення платоспроможності борж-
ника або визнання його банкрутом” встановлює, що протягом 
трьох місяців з дня винесення ухвали про санацію боржника 
керуючий санацією у випадках, передбачених цим Законом, 
зобов’язаний подати суду розроблений та схвалений коміте-
том кредиторів план санації боржника.

Вирішити питання про вихід зі скрутної ситуації боржник 
і кредитори можуть самостійно. Для цього необхідно лише 
скласти та затвердити план санації боржника, однак санація 
є дієвим методом лише в тому разі, якщо є інвестори або інші 
додаткові джерела надходження грошових коштів, за рахунок 

яких можливий повний розрахунок з кредиторами. По суті, і за-
конодавець, і господарський суд надає право вибору останнім 
самостійно визначитися з деталями санації та не встановлює 
істотних обмежень, а також не перевіряє нюанси фінансового 
оздоровлення.

Базовий принцип полягає в тому, що план санації повинні 
погодити кредитори, заборгованість перед якими перевищує 
половину загальної заборгованості боржника. План санації 
також обов’язково необхідно узгодити зі всіма забезпеченими 
кредиторами, адже в іншому випадку його не затвердить гос-
подарський суд.

План санації повинен містити такі заходи, які спрямовані на 
відновлення платоспроможності боржника: реструктуризація 
підприємства та/або перепрофілювання виробництва, закриття 
нерентабельних виробництв, відтермінування та/або розтер-
мінування платежів або списання частини боргів, у результаті 
чого укладається мирова угода, відчуження майна та погашен-
ня зобов’язань боржника шляхом заміщення активів, звільнення 
працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі ви-
конання плану санації, одержання кредиту для виплати вихідної 
допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з пла-
ном санації, що відшкодовується відповідно до вимог чинного 
законодавства позачергово за рахунок продажу майна боржни-
ка та інші способи відновлення платоспроможності боржника.

Господарський суд затверджує схвалений та погоджений 
план санації боржника, про що виноситься ухвала.

У разі невиконання плану санації боржника або якщо стає 
очевидним, що виконання плану санації боржника не призведе 
до відновлення його платоспроможності, процедура банкрут-
ства здійснюється відповідно до законодавства, про що госпо-
дарський суд виносить ухвалу.

Своєчасне виявлення стану неплатоспроможності борж-
ника та його всебічний аналіз дозволяють провести систему 
заходів, що здійснюються під час провадження у справі про 
банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкру-
том та його ліквідації, яка спрямована на оздоровлення фінан-
сово-господарського становища боржника, а також задово-
лення в повному обсязі або частково вимог кредиторів через 
реструктуризацію підприємства, боргів і активів та/або зміну 
організаційно-правової та виробничої структури боржника.

Начальник  
Головного територіального управління  

юстиції у Чернігівській області  
 Олег Трейтяк

Санація боржника як судова процедура у справі про банкрутство

Роль технічного паспорта на об’єкт нерухомого майна та витягу з Державного земельного 
кадастру при проведенні державної реєстрації речових прав на нерухоме майно
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  Відкликання 
державних службовців 
із щорічних відпусток 

 Підставою для відкликання державного службовця 
із щорічних відпусток є необхідність виконання невід-
кладного завдання, про яке не було і не могло бути 
відомо під час надання щорічної відпустки, за умови 
неможливості виконання такого завдання іншою упов-
новаженою на це особою.

 Механізм такого відкликання визначено статтею 60 
Закону України «Про державну службу» (далі-Закон), 
відповідним порядком, затвердженим постановою Кабі-
нету міністрів України від 25.03.2016 №230 (далі - Поря-
док).

 Пункт 2 Порядку чітко зазначає допустимість відкли-
кання державного службовця лише з щорічної основної 
оплачуваної відпустки і з щорічної додаткової оплачува-
ної відпустки (далі – щорічна відпустка). 

 Відповідно до частини 1 статті 60 Закону, пункту 5 По-
рядку рішення про відкликання із щорічної відпустки (далі 
- рішення про відкликання) для виконання невідкладних 
завдань державні службовці, які займають посади кате-
горії «А», можуть бути відкликані за рішенням суб’єкта 
призначення за наявності: ініціативи суб’єкта призначен-
ня; обґрунтованого подання керівника державної служби 
відповідного державного органу; а державні службовці, 
які займають посади категорій «Б» і «В», - за наказом 
(розпорядженням) керівника державної служби за наяв-
ності: ініціативи керівника державної служби органу ви-
щого рівня, який є суб’єктом призначення щодо керівни-
ка державного органу або його заступника; ініціативи ке-
рівника державної служби щодо керівників самостійних 
структурних підрозділів та інших державних службовців, 
які безпосередньо йому підпорядковані; обґрунтованого 
подання керівника самостійного структурного підрозділу 
на підставі повідомлення безпосереднього керівника про 
необхідність відкликання державного службовця, який 
працює в такому структурному підрозділі. 

 Проект наказу (розпорядження) про відкликання дер-
жавного службовця готується службою управління пер-
соналом державного органу. 

 Стосовно прийнятого рішення про відкликання та не-
обхідності виконання невідкладного завдання служба 
управління персоналом державного органу повідомляє 
державному службовцю з використанням засобів теле-
фонного та електронного (за наявності) зв’язку, а також 
поштового зв’язку не пізніше ніж за 5 календарних днів 
до такого відкликання. У разі необхідності виконання 
особливо важливих завдань для відвернення стихійного 
лиха, захисту та/або збереження життя і здоров’я грома-
дян, забезпечення захисту та/або відновлення прав чи 
інтересів людини або громадянина стосовно прийнятого 
рішення про відкликання служба управління персоналом 
державного органу повідомляє державному службовцю з 
використанням засобів телефонного та електронного (за 
наявності) зв’язку не пізніше ніж за 2 календарні дні до 
такого відкликання. В день прибуття на роботу служба 
управління персоналом державного органу ознайомлює 
в установленому порядку державного службовця з на-
казом (розпорядженням) про його відкликання та надає 
завірену копію такого наказу (розпорядження). У разі не-
можливості прибути на роботу у зв’язку із погіршенням 
стану здоров’я, складною транспортною обстановкою чи 
за наявності інших обставин, що ускладнюють прибуття 
на роботу, державний службовець повідомляє про виник-
нення таких обставин з використанням засобів телефон-
ного або електронного (за наявності) зв’язку особу, яка 
прийняла рішення про відкликання, або службу управлін-
ня персоналом державного органу чи безпосереднього 
керівника. 

 Після закінчення відпустки державний службовець 
повинен подати до служби управління персоналом ін-
формацію, документи, необхідні для підтвердження об-
ставин, що ускладнили прибуття на роботу у зв’язку з 
відкликанням. В зв’язку з відкликанням державного 
службовця з відпустки у нього залишається певна ча-
стина невикористаної відпустки і в цьому випадку від-
повідь на подальші дії надає частина 2 статті 60 Закону, 
яка передбачає наступне - частина невикористаної від-
пустки за погодженням з керівником державної служби 
надається державному службовцю у будь-який час від-
повідного року чи приєднується до відпустки в наступ-
ному році з відшкодуванням непередбачуваних витрат 
державного службовця у зв’язку з його відкликанням з 
відпустки.

 Механізм відшкодування непередбачуваних витрат 
державного службовця у зв’язку з його відкликанням 
із щорічної основної або додаткової відпустки визначає 
Порядок відшкодування непередбачуваних витрат дер-
жавного службовця у зв’язку з його відкликанням із що-
річної основної або додаткової відпустки, затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016  
№ 231. 

 
Заступник начальника відділу

персоналу Головного територіального
управління юстиції у Чернігівській області  

Алла Сердюк

Спадковий договір є новим для віт- 
чизняного цивільного права інсти-
тутом, який регулюється главою 90 
Цивільного кодексу України. Проте 
спадковий договір, незважаючи на 
його закріплення в Книзі шостій Ци-
вільного кодексу України «Спадко-
ве право», не передбачає виникнен-
ня спадкових правовідносин, тому і 
віднесення його до спадкового пра-
ва є дещо умовним. Предмет спад-
кового договору хоч і передбачає 
перехід права власності на майно 
фізичної особи, яка померла, до 
іншої особи (набувача), однак такі 
права не входять до складу спад-
щини, а їх набувачі не визнаються 
спадкоємцями. Таким чином ін-
ститут спадкового договору має 
більш тісний зв’язок з підгалуззю 
зобов’язального, а не спадкового 
права, оскільки виступає різнови-
дом договорів про передачу майна 
у власність набувача.

Суть спадкового договору полягає 
в тому, що одна сторона (набувач) 
зобов’язується виконувати розпоря-
дження другої сторони (відчужува-
ча) і в разі його смерті набуває пра-
во власності на майно відчужувача. 
При цьому, спадковий договір часто 
ототожнюють з договором довічного 
утримання. Зокрема, обидва догово-
ри – як спадковий, так і договір довіч-
ного утримання – спрямовані на пере-
дачу однією стороною іншій стороні 
майна у власність, за що інша сторо-
на зобов’язується виконувати певні 
розпорядження відчужувача, перед-
бачені договором. Проте, відмінність 
між двома видами договорів полягає 
в тому, що:

1) за спадковим договором на набу-
вача може бути покладено виконання 
обов’язків як майнового, так і немай-
нового характеру, в той час як за до-
говором довічного утримання набувач 
зобов’язується довічно забезпечувати 
відчужувача доглядом та утриманням, 
інші обов’язки на набувача не покла-
даються;

2) право власності на майно за до-
говором довічного утримання перехо-
дить до набувача з моменту укладен-
ня договору, в той час як, набувач за 
спадковим договором стане власни-
ком майна лише після смерті відчужу-
вача.

Характеристику спадкового дого-
вору необхідно розпочати з того, що 
відповідно до статті 1304 Цивільного 
кодексу України спадковий договір 
укладається у письмовій формі і під-
лягає нотаріальному посвідченню, а 
також державній реєстрації у Спадко-
вому реєстрі в порядку, затверджено-
му Кабінетом міністрів України.

Однією з істотних умов спадкового 
договору є його предмет – визначені 

договором дії майнового або немай-
нового характеру, які має виконати 
набувач до відкриття спадщини або 
після її відкриття. Дії, виконання яких 
покладаються на набувача, повинні 
бути правомірними, не можуть обме-
жувати цивільну правоздатність набу-
вача і не повинні суперечити мораль-
ним засадам суспільства відповідно 
до частини 1 статті 203 Цивільного 
кодексу України.

До дій майнового характеру набува-
ча, наприклад, можна віднести:

виплачувати відчужувачеві певну 
грошову суму, сплачувати комунальні 
або інші платежі;

забезпечувати відчужувача про-
дуктами харчування, ліками за влас-
ні кошти, проводити ремонтні роботи 
помешкання;

поховати відчужувача на визначе-
ному у договорі місці, піддати крема-
ції, вжити певних заходів з увічнення 
пам’яті відчужувача тощо.

Крім того відчужувач має право 
покласти на набувача обов’язок ви-
конання певних дій на користь третіх 
осіб (наприклад, надавати матеріаль-
не утримання визначеному родичу 
відчужувача до досягнення ним по-
вноліття).

Діями немайнового характеру, тоб-
то ті, які позбавлені економічного змі-
сту, можуть бути:

- купувати продукти харчування та 
ліки відчужувачеві за кошти відчужу-
вача;

- відвідувати відчужувача, читати 
йому книги, організовувати прогулян-
ки;

- забезпечувати проведення приби-
рання будинку тощо.

Необхідно зауважити на тому, що 
набувач має виконувати дії, що є його 
обов’язком за договором, у точній від-
повідності до волі відчужувача. Тому 
у спадковому договорі мають бути 
чітко і конкретно застережені всі не-
обхідні дії, які зобов’язаний виконати 
набувач. Зокрема, має бути визна-
чено конкретний перелік, характер і 
періодичність таких дій, порядок і час 

(до відкриття чи після відкриття спад-
щини) вчинення. Однак, у будь-якому 
разі умови договору мають бути сфор-
мульовані таким чином, щоб виключи-
ти можливість подвійного тлумачення 
волі відчужувача.

Крім того в договорі обов’язково 
має бути вказано майно, що пере йде 
до набувача після смерті відчужува-
ча за умови виконання набувачем 
обов’язків за договором. Важливо під-
креслити, що майно, яке має перейти 
у власність набувача після смерті від-
чужувача, не відноситься до спадкової 
маси при відкритті спадщини. Адже 
слід нагадати, що стаття 1218 Цивіль-
ного кодексу України вказує на те, що 
до складу спадщини входять всі права 
і обов’язки спадкодавця, які належали 
йому на момент відкриття спадщини і 
не припинилися внаслідок його смер-
ті. Оскільки право власності на майно, 
що має бути передано набувачеві зі 
смертю відчужувача, переходить до 
набувача за договором, це майно до 
спадкової маси не включається.

Для забезпечення виконання спад-
кового договору на майно, визначе-
не договором, що має перейти після 
смерті відчужувача у власність набу-
вача, нотаріус, який посвідчив цей до-
говір, накладає заборону відчуження.

У разі смерті відчужувача на підста-
ві свідоцтва органу цивільного стану 
про смерть нотаріус знімає заборону 
відчуження.

Умовою набуття права власності 
набувачем на підставі спадкового 
договору є смерть відчужувача. За 
загальним правилом, закріпленим у 
частині 4 статті 334 Цивільного кодек-
су України, права на нерухоме майно, 
які підлягають державній реєстрації, 
виникають з дня такої реєстрації від-
повідно до закону.

Головний спеціаліст  
відділу з питань нотаріату

Головного територіального  
управління юстиції 

 у Чернігівській області
Наталя Труба

До Головного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області надійшло звернення громадянина 
із запитанням щодо оформлення спадщини особою, яка 
знаходиться в слідчому ізоляторі.

Особи, обмежені у волі, можуть реалізувати право на по-
дачу заяви про прийняття спадщини шляхом засвідчення 
справжності підпису на документі начальником установи 
виконання покарань, що передбачено нормами статті 40-1 
Закону України «Про нотаріат». При цьому засвідчення на-
чальником установи виконання покарань справжності під-
пису особи, яка перебуває в такій установі, на документах 
прирівнюється до нотаріального засвідчення справжності 
підпису.

Особи, обмежені у волі, можуть реалізувати право на спад-
кування шляхом використання інституту представництва. 

Представництвом є правовідношення, в якому одна сто-
рона (представник) зобов’язана або має право вчинити пра-
вочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Пред-
ставництво виникає на підставі договору, закону, акта орга-
ну юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами 
цивільного законодавства. Представництво, яке ґрунтується 
на договорі, може здійснюватися за довіреністю. Довірені-
стю є письмовий документ, що видається однією особою 
іншій особі для представництва перед третіми особами. До-
віреність на вчинення правочину представником може бути 
надана особою, яку представляють (довірителем), безпосе-
редньо третій особі. 

Відповідно до статті 245 Цивільного кодексу України та стат-
ті 40 Закону України «Про нотаріат» до нотаріально посвідче-
них довіреностей прирівнюються довіреності осіб, які трима-
ються в установах виконання покарань чи слідчих ізоляторах, 
посвідчені начальниками таких установ чи слідчих ізоляторів.

В порядку інформування повідомляємо, що статтею 1224 Ци-
вільного кодексу України передбачені умови, які обмежують 
права на спадкування. Так, не мають права на спадкування 
особи: які умисно позбавили життя спадкодавця чи будь-кого 
з можливих спадкоємців або вчинили замах на їхнє життя; які 
умисно перешкоджали спадкодавцеві скласти заповіт, внести 
до нього зміни або скасувати заповіт і цим сприяли виникненню 
права на спадкування у них самих чи в інших осіб або сприяли 
збільшенню їхньої частки у спадщині; батьки після дитини, щодо 
якої вони були позбавлені батьківських прав і їхні права не були 
поновлені на час відкриття спадщини; батьки (усиновлювачі) та 
повнолітні діти (усиновлені), а також інші особи, які ухилялися 
від виконання обов’язку щодо утримання спадкодавця, якщо ця 
обставина встановлена судом; одна після одної особи, шлюб 
між якими є недійсним або визнаний таким за рішенням суду. 
За рішенням суду особа може бути усунена від права на спад-
кування за законом, якщо буде встановлено, що вона ухиляла-
ся від надання допомоги спадкодавцеві, який через похилий вік, 
тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані.

Начальник Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області  

Олег Трейтяк

Ви запитуєте – ми відповідаємо

Спадковий договір
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Статтею 2 Закону України «Про виконавче проваджен-
ня» встановлено, що виконавче провадження здійсню-
ється на засадах: верховенства права; обов’язковості 
виконання рішень; законності; диспозитивності; спра-
ведливості, неупередженості та об’єктивності; гласності 
та відкритості виконавчого провадження; розумності 
строків виконавчого провадження; співмірності заходів 
примусового виконання рішень та обсягу вимог за рішен-
нями; забезпечення права на оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності державних виконавців, приватних виконав-
ців.

Одним з проявів верховенства права є те, що право не об-
межується лише законодавством як однією з його форм, а 
включає й інші соціальні регулятори, такі як, норми моралі, 
традиції, звичаї тощо, які легітимовані суспільством і зумов-
лені історично досягнутим культурним рівнем суспільства. Всі 
ці елементи права об’єднуються якістю, що відповідає ідео-
логії справедливості, ідеї права, яка значною мірою дістала 
відображення в Конституції України. 

Принцип обов’язковості виконання рішень полягає в тому, 
що виконавчі документи є обов’язковими і підлягають без-
умовному виконанню на всій території України.

Частина 2 статті 19 Конституції України встановлює, що 
органи державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти 
лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що пе-
редбачені Конституцією України та законами України. Прин-
цип законності відображений в тому, що виконавці зобов’я-
зані вживати передбачені Законом України «Про виконавче 
провадження» заходи щодо примусового виконання рішень 
неупереджено, ефективно, своєчасно і в повному обсязі вчи-
няти виконавчі дії.

Принцип диспозитивності полягає в тому, що учасники вико-
навчого провадження є вільними у використанні своїх прав у 
межах та у спосіб, передбачених Законом України «Про вико-
навче провадження»; виконавець у виконавчому провадженні 
вирішує виключно питання, що стосуються виконавчого прова-
дження та віднесені до його повноважень, визначених Законом 
України «Про виконавче провадження».

Принцип справедливості конкретизується в інших прин-
ципах (у принципі рівності), суть справедливості полягає у 
послідовному (неупередженому, об’єктивному) застосуванні 
виконавцем положень і норм Закону України «Про виконавче 
провадження». Принцип неупередженості виконавця, в свою 
чергу, спирається на процедуру його самовідводу. Принцип 
неупередженості має важливе значення, оскільки інтере-
си, погляди та переконання виконавця не повинні заважати 
йому ставитись до учасників виконавчого провадження од-
наково, без дискримінації. Принцип об’єктивності зобов’язує 
виконавця розглядати виконавчі документи, відомості і події 
у всій їх складності, багатогранності та приймати рішення з 
урахуванням усієї сукупності позитивних і негативних сторін 
їх змісту.

Принцип гласності та відкритості полягає в тому, що сто-
рони виконавчого провадження та прокурор як учасник ви-
конавчого провадження мають право ознайомлюватися з 

матеріалами виконавчого провадження, робити з них випис-
ки, знімати копії, заявляти відводи у випадках, передбачених 
Законом України «Про виконавче провадження», мають пра-
во доступу до автоматизованої системи виконавчого прова-
дження, надавати додаткові матеріали, заявляти клопотання, 
брати участь у вчиненні виконавчих дій, надавати усні та 
письмові пояснення, заперечувати проти клопотань інших 
учасників виконавчого провадження та користуватися інши-
ми правами, наданими законом.

Принцип розумності строків виконавчого провадження по-
лягає в тому, що під час здійснення виконавчого провадження 
виконавець вчиняє виконавчі дії та приймає рішення в розум-
ні строки. Будь-яка дія або сукупність дій під час виконавчого 
провадження повинна бути виконана не пізніше граничного 
строку, визначеного Законом України «Про виконавче прова-
дження». Так, розумними вважаються строки, що є об’єктивно 
необхідними для виконання дій та прийняття рішень, розумні 
строки не можуть перевищувати передбачені Законом України 
«Про виконавче провадження» строки виконання окремих дій 
або прийняття окремих рішень.

Принцип співмірності заходів примусового виконання рі-
шень та обсягу вимог за рішеннями виражений в тому, що всі 
заходи примусового виконання рішень, які застосовують ви-
конавці при здійсненні виконавчого провадження, мають бути 
співмірними з обсягом вимог за конкретними рішеннями.

Принцип забезпечення права на оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності державних виконавців, приватних виконавців 
полягає у невід’ємній можливості сторін та учасників вико-
навчого провадження, а також інших осіб, які вважають, що 
під час примусового виконання рішень порушені їх права, 
звертатись до суду за відновленням порушеного на їх думку 
права.

Рішення, дії або бездіяльність державного виконавця та-
кож можуть бути оскаржені стягувачем та іншими учасника-
ми виконавчого провадження (крім боржника) до начальника 
відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний 
виконавець. Рішення, дії та бездіяльність начальника відділу, 
якому безпосередньо підпорядкований державний викона-
вець, можуть бути оскаржені до керівника органу державної 
виконавчої служби вищого рівня.

Начальник відділу, якому безпосередньо підпорядкований 
державний виконавець, при здійсненні контролю за рішення-
ми, діями державного виконавця під час виконання рішень 
має право у разі, якщо вони суперечать вимогам закону, сво-
єю постановою скасувати постанову або інший процесуаль-
ний документ (або їх частину), винесені у виконавчому про-
вадженні державним виконавцем, зобов’язати державного 
виконавця провести виконавчі дії в порядку, встановленому 
цим Законом.

Завідувач сектору аналітики та статистики
Управління державної виконавчої служби

Головного територіального управління юстиції 
у Чернігівській області  

Наталія Пилипенко

Після проведеної на початку 2016 року ре-
форми у сфері реєстрації повноваження з 
державної реєстрації речових прав на неру-
хоме майно та їх обтяжень було передано від 
органів юстиції до виконавчих органів міських 
рад міст обласного значення та районних дер-
жавних адміністрацій. Ці органи є, так звани-
ми, обов’язковими суб’єктами державної реє-
страції, повноваження яких в сфері реєстрації 
нерухомості закріплено на законодавчому 
рівні. Також Законом України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень» визначено, що зберігання ре-
єстраційних справ у паперовій формі здійс-
нюється виключно виконавчими органами 
міських рад міст обласного значення та ра-
йонними державними адміністраціями за міс-
цезнаходженням відповідного майна.

Крім вищевказаних органів суб’єктами дер-
жавної реєстрації, які здійснюють державну реє-
страцію нерухомості, але не наділені повноважен-
нями із забезпечення зберігання реєстраційних 
справ, є:

- виконавчі органи сільських, селищних, місь-
ких рад міст районного значення, за умови при-
йняття відповідною радою рішення про набуття 
таких повноважень;

- акредитовані суб’єкти, тобто юридичні особи 
публічного права, у трудових відносинах з якими 
перебуває не менше ніж три державні реєстра-
тори, та які пройшли акредитацію в Міністерстві 
юстиції України;

- нотаріуси.
Таким чином у разі проведення державної 

реєстрації нерухомості суб’єктом державної ре-
єстрації прав, що не наділений повноваженнями 

із забезпечення зберігання реєстраційних справ, 
та нотаріусом, паперові документи передаються 
виконавчим органам міських рад міст обласного 
значення та районним державним адміністраці-
ям за місцезнаходженням відповідного майна.

Своїм наказом від 18 листопада 2016 року № 
3267/5 Міністерство юстиції України затвердило 
Порядок формування та зберігання реєстрацій-
них справ.

Вказаним Порядком передбачено, що у разі 
проведення реєстрації права власності на об’єкт 
нерухомого майна в Державному реєстрі прав 
вперше, тобто з відкриттям розділу на такий 
об’єкт, державний реєстратор, який провів таку 
реєстрацію, формує реєстраційну справу у папе-
ровій формі.

У разі, коли прийняття документів забезпе-
чувала уповноважена особа фронт-офісу, тоб-
то центру надання адміністративних послуг, 
реєстраційна справа формується посадовою 
особою із зберігання реєстраційних справ відпо-
відного суб’єкта, що забезпечує зберігання реє-
страційних справ.

Формування реєстраційної справи перед-
бачає нумерацію аркушів у справі, складання 
внутрішнього опису документів справи, засвід-
чувального напису справи, оправлення справи, 
оформлення обкладинки (титульного аркуша) 
справи. Кожна реєстраційна справа вкладається 
в тверду обкладинку та прошивається на чотири 
проколи спеціальними суровими нитками.

Документи за результатом проведення на-
ступних реєстраційних дій по об’єкту нерухомого 
майна, право власності на який вже було заре-
єстровано в Державному реєстрі прав, долуча-
ються до вже сформованої реєстраційної справи.

Слід зазначити, що відповідно до діючого за-

конодавства в сфері реєстрації речових прав на 
нерухоме майно реєстраційна справа в паперо-
вому вигляді на теперішній час складається з 
відповідної заяви про державну реєстрацію прав 
з відміткою заявника про отримання документів 
в повному обсязі, інших заяв, що подавалися 
суб’єкту державної реєстрації прав або нотарі-
усу, документа, що підтверджує сплату адміні-
стративного збору за державну реєстрацію прав 
або документа, що підтверджує звільнення заяв-
ника від сплати адміністративного збору, а також 
інших документів, що були отримані у паперовій 
формі державним реєстратором під час розгляду 
заяви та не підлягають поверненню заявнику.

Якщо реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно було проведено державним реєстратором 
суб’єкта державної реєстрації, який не наділе-
ний повноваженнями із забезпечення зберігання 
реєстраційних справ, або нотаріусом, така реє-
страційна справа або документи для долучення 
до реєстраційної справи підлягають передачі 
відповідному виконавчому комітету міської ради 
міста обласного значення або районній держав-
ній адміністрації за місцем знаходження майна 
поштовим відправленням за описом або нароч-
но за описом протягом трьох робочих днів з дати 
проведення відповідної державної реєстрації. 

Організація зберігання реєстраційних справ 
покладається на керівника суб’єкта, що забезпе-
чує зберігання реєстраційних справ, а забезпе-
чення зберігання реєстраційних справ здійсню-
ється посадовою особою із зберігання реєстра-
ційних справ.

Для забезпечення належного зберігання ре-
єстраційних справ суб’єкт державної реєстрації 
повинен виділити спеціальне приміщення, яке має 
бути обладнано засобами, що забезпечують об-

межений доступ до цього приміщення. На вікнах 
приміщення, розташованого на першому поверсі, 
повинні бути встановлені відкидні назовні метале-
ві ґрати, охоронна сигналізація. Приміщення має 
бути обладнане пожежною сигналізацією та засо-
бами пожежогасіння.

З метою обліку реєстраційних справ посадова 
особа із зберігання реєстраційних справ фіксує у 
відповідному журналі факт формування реєстра-
ційної справи, надходження або вибуття реєстра-
ційної справи або документів для долучення. В 
окремому журналі фіксується також поточний 
рух прийнятих на зберігання справ за межами 
спеціального приміщення.

Реєстраційна справа на об’єкт нерухомого 
майна закривається у разі знищення такого 
об’єкта, його поділу, об’єднання об’єктів нерухо-
мого майна або виділу частки з об’єкта нерухо-
мого майна, а також у випадку реєстрації права 
власності на новостворений об’єкт нерухомості, 
щодо якого в Державному реєстрі прав відкрито 
розділ як на об’єкт незавершеного будівництва.

Реєстраційна справа в паперовій формі збері-
гається протягом десяти років з дати її закрит-
тя. Після закінчення цього строку реєстраційні 
справи в паперовій формі, не внесені за резуль-
татами експертизи їх цінності до Національного 
архівного фонду, знищуються в установленому 
законодавством порядку.

Начальник відділу взаємодії з суб’єктами 
державної реєстрації та підвищення 

кваліфікації державних реєстраторів 
Управління державної реєстрації  

Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області  

Світлана Федчун

Порядок формування та зберігання реєстраційних справ 
у сфері реєстрації нерухомості

ЗАСАДИ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ Особливості  державної 
реєстрації  шлюбу з 

неповнолітніми
За законодавством України шлюб може бути 

укладений за певних умов. До таких умов, зокре-
ма, відносяться - взаємна згода осіб, які укладають 
шлюб, і досягнення певного віку. 

Взаємна згода на вступ до шлюбу передбачає віль-
не волевиявлення жінки і чоловіка на державну реє-
страцію шлюбу, тобто мають бути відсутніми будь-які 
прояви фізичного або психологічного насильства, по-
грози з боку батьків, родичів та інших осіб.

Умова про досягнення шлюбного віку передбачена 
статтею 22 Сімейного кодексу України – на день дер-
жавної реєстрації шлюбу чоловік і жінка мають досяг-
ти 18 років. 

Заява про державну реєстрацію шлюбу подається 
жінкою та чоловіком до будь-якого органу державної 
реєстрації актів цивільного стану за їхнім вибором. 
При поданні такої заяви жінка та чоловік пред’явля-
ють на посвідчення своєї особи паспорт або паспорт-
ний документ. Особа, яка досягла шістнадцятиріч-
ного віку, але ще не отримала паспорт (паспортний 
документ), пред’являє свідоцтво про народження та 
довідку з місця проживання за умови, якщо від дня 
досягнення зазначеного віку минуло менше ніж один 
місяць та копію рішення суду про надання права на 
шлюб.

Особи, які бажають зареєструвати шлюб, мають 
досягти шлюбного віку саме на день державної реє-
страції шлюбу. Якщо на момент подання заяви до від-
повідних органів майбутньому подружжю або одному 
з них до 18 років не вистачає хоча б кілька днів (тиж-
нів), в них мають прийняти заяву, так як на момент 
державної реєстрації шлюбу молодята матимуть повні 
18 років. 

Орган державної реєстрації актів цивільного стану 
зобов'язаний ознайомити наречених з їхніми права-
ми та обов'язками як майбутніх подружжя і батьків та 
попередити про відповідальність за приховання пере-
шкод до державної реєстрації шлюбу. 

Державна реєстрація шлюбу засвідчується Свідоц-
твом про шлюб, яке видається кожному із подружжя, 
при цьому в паспортних документах вже не проставля-
ються відмітки про державну реєстрацію шлюбу.

Спеціаліст відділу державної реєстрації 
актів цивільного стану 

Управління державної реєстрації 
 Головного територіального управління юстиції  

у Чернігівській області 
Олександра Бей
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МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ 

У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
НАКАЗ

16.06.2017     м.Чернігів    № 106/5

Про затвердження Положення про 
Комісію з питань розгляду скарг у 
сфері державної реєстрації 

Відповідно до пункту 2 Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстра-
ції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 
року №1128, з метою забезпечення розгляду Головним територіальним управ-
лінням юстиції у Чернігівській області скарг у сфері державної реєстрації

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про Комісію з питань розгляду скарг у сфері дер-

жавної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Чернігівській 
області, що додається.

2. Заступнику начальника Управління – начальнику відділу розгляду звер-
нень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері дер-
жавної реєстрації Управління державної реєстрації Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області Чернишу В.В. забезпечити подання 
цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України 
від 03.10.1992 № 493/92 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів 
міністерств та інших органів виконавчої влади» та забезпечити його опубліку-
вання в засобах масової інформації.

3. Наказ набирає чинності з моменту його опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Начальник   О.М. Трейтяк 

                 ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області
від 16 червня 2017 року №106/5

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у Чернігівській області

 16 червня 2017 року за № 40/1129

ПОЛОЖЕННЯ 
про Комісію з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації

Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області

І. Загальні положення
1. Це Положення визначає порядок створення, організаційні та процедурні 

засади діяльності Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації 
Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області (далі - ко-
місія), а також права та обов’язки її членів.

2. Комісія є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим орга-
ном при Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області, 
що в межах повноважень, передбачених Положенням про Головні територіальні 
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, 
в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства 
юстиції України 23.06.2011 № 1707/5, визначених Законами України «Про дер-
жавну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» в редакції 
Закону № 834-VIII від 26.11.2015, «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» в редакції Закону № 
835-VIII від 26.11.2015, Порядком розгляду скарг у сфері державної реєстрації, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1128 
(далі - Порядок), забезпечує розгляд скарг у сфері державної реєстрації.

3. Комісією забезпечується розгляд скарг у сфері державної реєстрації ре-
чових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних 
осіб, фізичних осіб – підприємців, зокрема:

1) на рішення (крім рішення про державну реєстрацію прав), дії або безді-
яльність державного реєстратора прав;

2) на дії або бездіяльність суб’єктів державної реєстрації прав;
3) на рішення (крім рішення, згідно з яким проведено реєстраційну дію), дії 

або бездіяльність державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-під-
приємців;

4) на дії або бездіяльність суб’єктів державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців. 

4. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 
України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, 
прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міні-
стрів України, цим Положенням та іншими актами законодавства.

5. Документування діяльності комісії здійснюється державною мовою.

II. Структура і склад комісії, права та обов’язки її членів
1. До складу комісії включаються посадові особи Головного територіально-

го управління юстиції у Чернігівській області – Голова, заступник Голови, секре-
тар та п’ять членів комісії, а саме:

Голова комісії:
начальник Головного територіального управління юстиції у Чернігівській 

області; 
Заступник Голови комісії: 
Заступник начальника Головного територіального управління юстиції з пи-

тань державної реєстрації – начальник Управління державної реєстрації Голов-
ного територіального управління юстиції у Чернігівській області.

Членами комісії є: заступник начальника Управління – начальник відділу 
розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг 
у сфері державної реєстрації Управління державної реєстрації Головного тери-
торіального управління юстиції у Чернігівській області, керівники та спеціалісти 
відділу взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації 
державних реєстраторів, відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності 
комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації та відділу держав-
ної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських форму-
вань Управління державної реєстрації Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області. 

Секретарем комісії є:
головний спеціаліст відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності 

комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Управління дер-
жавної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Чернігівській 
області.

2. Склад комісії затверджується наказом Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області та формується з урахуванням ос-
новних завдань та функцій комісії. Зміни до складу комісії вносяться за подан-
ням заступника Голови комісії та затверджуються наказом Головного територі-
ального управління юстиції у Чернігівській області.

3. Голова комісії організовує її роботу і відповідає за виконання покладених 
на комісію завдань та функцій, головує на її засіданнях та визначає коло питань, 
що підлягають розгляду.

4. Голова комісії визначає функціональні обов’язки кожного члена комісії. У 
разі відсутності Голови комісії його обов’язки виконує заступник Голови комісії.

У разі відсутності Голови комісії та заступника Голови комісії обов’язки Го-
лови комісії виконує один з членів комісії, що обирається комісією за поданням 
її секретаря.

5. Секретар комісії забезпечує підготовку проведення засідань комісії та 
матеріалів, що підлягають розгляду на засіданнях комісії, ведення протоколів 
засідань комісії.

6. У разі тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, тимчасова непра-
цездатність тощо) секретаря комісії його обов’язки виконує один з членів комі-
сії, що обирається за поданням Голови комісії або заступника Голови комісії.

7. Член комісії має право:
1) ознайомлюватися з матеріалами, поданими на розгляд комісії;
2) брати участь у вивченні матеріалів справи та їх перевірці;
3) перевіряти відомості, що містяться в Державному реєстрі речових прав 

на нерухоме майно чи Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань;

4) подавати пропозиції, висловлювати власну думку з питань, що розгля-
даються; 

5) брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;
6) висловлювати окрему думку, оформлену в письмовому вигляді;
7) вносити пропозиції до порядку денного засідання комісії.
8. Член комісії зобов'язаний:
1) особисто брати участь у роботі комісії;
2) не розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв’язку з участю у 

роботі комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;
3) виконувати в межах, передбачених цим Положенням, доручення Голови 

комісії;
4) обов’язково брати участь у голосуванні.
9. Неналежне виконання членом комісії своїх обов’язків є підставою для 

виключення його зі складу комісії. 
10. У разі неналежного виконання членом комісії своїх обов’язків комісія 

шляхом відкритого голосування більшістю голосів інших членів комісії вирішує 
питання щодо заміни цього члена комісії, що оформлюється протоколом.

IІІ. Порядок роботи комісії
1. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться у разі потреби. Дату, 

час і місце проведення засідання комісії визначає її Голова.
2. Засідання комісії є правомочним у разі участі в ньому не менш як двох 

третин її складу.
3. Секретар комісії завчасно повідомляє членів комісії, а також скаржника 

та/або його представника, суб’єкта оскарження та інших заінтересованих осіб 
про порядок денний запланованого засідання, дату, час і місце його проведен-
ня, а також надає/надсилає членам комісії та зазначеним особам необхідні ма-
теріали в електронному або паперовому вигляді.

4. Розгляд питання на засіданні комісії включає такі етапи:
1) доповідь члена комісії, співдоповіді (у разі потреби);
2) запитання членів комісії доповідачу, співдоповідачам, відповіді на них;
3) виступи членів комісії та скаржника та/або його представника, суб’єкта 

оскарження та інших заінтересованих осіб з питання, що розглядається;
4) внесення пропозицій членами комісії, їх обговорення;
5) оголошення Головою комісії про припинення обговорення питання;
6) заключне слово доповідача, співдоповідачів (за їх бажанням);
7) голосування.
Особи, які не є членами комісії, не можуть брати участь у заслуховуванні 

доповідей членів комісії, внесенні пропозицій членами комісії, їх обговоренні, 
голосуванні.

5. Для доповіді надається до 10 хвилин, співдоповіді та виступів - до 5 
хвилин, заключного слова - до 3 хвилин, якщо інше не встановлено Головою 
комісії.

6. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комісії, приймаються 
шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні. У разі 
рівного розподілу голосів голос Голови комісії є ухвальним.

7. Під час проведення засідання комісії секретарем комісії ведеться прото-
кол засідання комісії, який повинен містити перелік осіб, присутніх на засіданні, 
порядок денний засідання, питання, що розглядались на засіданні, перелік осіб, 
які виступали під час засідання, прийняте комісією рішення. 

Участь у засіданні комісії на постійній основі можуть брати погоджені у 
встановленому порядку представники неурядових організацій, що представля-
ють та захищають інтереси бізнесу в Україні, які під час засідання мають право:

- ознайомлюватися з матеріалами, поданими на розгляд комісії;
- задавати питання по суті скарги скаржнику та/або його представнику, 

суб’єкту оскарження та іншим заінтересованим особам, запрошеним на засі-
дання комісії;

- подавати пропозиції, висловлювати власну думку з питань, що розгля-
даються.

Під час проведення засідання комісії за спільним узгодженим рішенням 
скаржника (його представника) та суб’єкта оскарження останніми може про-
водитися відеофіксація роботи комісії з питання, що розглядається, крім за-
слуховування доповідей членів комісії, внесення пропозицій членами комісії, їх 
обговорення, голосування. 

8. Рішення комісії оформляються висновком, який підписується Головою 
комісії, секретарем та членами комісії, що брали участь у засіданні комісії.

Висновок комісії повинен містити такі відомості: дата, час та місце його 
складення; перелік осіб, присутніх на засіданні комісії; реквізити та суть скарги, 
розгляд якої здійснюється комісією; відомості про наявність чи відсутність об-
ставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення скаржника, зазначені у скарзі, 
та інших обставин, які мають значення для об’єктивного розгляду скарги; окре-
ма думка члена комісії у разі її наявності та оформлення у письмовому вигляді; 
узагальнюючий висновок щодо відповідності/невідповідності законодавству у 
сфері державної реєстрації рішення, дії або бездіяльності суб’єкта оскарження, 
щодо задоволення кожної з вимог скаржника або відмови в їх задоволенні з 
відповідним обґрунтуванням та посиланням на норми законодавства; відомості 
про рішення/реєстраційні дії, що підлягають скасуванню, а також про дії, що 
підлягають вчиненню у зв’язку зі скасуванням рішення/реєстраційної дії або у 
зв’язку з визнанням оскаржуваних дій або бездіяльності протиправними, та про 
суб’єкта, що буде вчиняти такі дії.

9. Організаційне забезпечення діяльності комісії, підготовку матеріалів для 
розгляду комісією, а також підготовку на основі протоколу засідання комісії про-
екту висновку комісії та проекту наказу Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області здійснює Управління державної реєстрації Голов-
ного територіального управління юстиції у Чернігівській області.

10. Висновок комісії, оформлений відповідно до пункту 8 розділу III цього 
Положення, разом з проектом відповідного наказу Управління державної ре-
єстрації Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області 
подає для підпису начальнику Головного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області.

11. Матеріально-технічне забезпечення діяльності комісії здійснює Головне 
територіальне управління юстиції у Чернігівській області.

Заступник начальника Управління - начальник відділу розгляду 
звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у 

сфері державної реєстрації Управління державної реєстрації Головного 
територіального управління юстиції у Чернігівській області 

В.В. Черниш

Зареєстровано в Головному 
територіальному управлінні юстиції у 
Чернігівській області16 червня 2017 

року за № 40/1129

27 червня 2017 року напередодні державного свята – Дня 
конституції України – фахівці Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області завітали до вій-
ськової частини 3066 Національної гвардії України.

З військовими 3-го стрілецького батальйону зустрілися началь-
ник Головного територіального управління юстиції у Чернігівській 
області Олег Трейтяк, начальник Управління державної реєстрації 
В'ячеслав Хардіков, начальник Управління державної виконавчої 
служби Сергій П'ятниця, начальник Управління реєстрації норма-
тивно-правових актів, правової роботи та правової освіти Людмила 
Кузьміна, начальник відділу персоналу Наталія Курганська, началь-
ник відділу з питань нотаріату Оксана Железняк, завідувач сектору 
з питань запобігання і виявлення корупції Андрій Трубенок.

«Захищати та бороти людське життя, права, свободи, закон-
ні інтереси громадян, суспільства, держави від злочинних та ін-
ших протиправних посягань, охороняти  громадський порядок та 
забезпечувати громадську безпеку  - це ті завдання, що стоять 
перед військовими щодня. Ваша робота складна і відповідальна, 
вимагає постійної дисципліни і фахової підготовки», - звернувся 
до військових начальник управління юстиції Олег Трейтяк.  

«Метою нашого візиту є розширення правової обізнаності вій-
ськовослужбовців, надання юридичних консультацій та роз’яснень 
з питань чинного законодавства України», - зазначив керівник те-
риторіального управління юстиції.

Він розповів про етапи реформування органів юстиції,  станов-
лення системи надання безоплатної правової допомоги на Чер-
нігівщині, впровадження новацій та пілотних проектів Мін’юсту, 
діяльність місцевих центрів безоплатної вторинної правової допо-
моги та бюро, а також запуск всеукраїнського проекту «Я МАЮ 
ПРАВО». 

Профільні заступники та керівники структурних підрозділів 
управління поінформували бійців про напрямки роботи органів 
юстиції області, зокрема зупинились на питаннях державної ре-
єстрації нерухомості та бізнесу, проведення змін у системі при-
мусового виконання судових рішень та рішень інших органів, 
надання нотаріальних послуг державними та приватними нота-
ріусами, проходження конкурсних відборів на вакантні посади в 

апараті управління, дотримання вимог 
антикорупційного законодавства, діяль-
ності громадських приймалень та виїзних 
консультативних пунктів тощо.

Зацікавила молодих не одружених 
юнаків інформація про можливість прове-
дення державної реєстрації шлюбу за 24 
години. Представники управління юстиції 
розповіли, що треба зробити нареченим 
для того, щоб скористатися сервісом з 
реєстрації шлюбу у скорочені строки, за-
значили переваги такої реєстрації. 

За нагоди військові поспілкувалися з 
правниками з особистих питань. Здебіль-
шого запитання стосувалися виконавчо-
го провадження та спадкового законо-
давства, а саме: механізму накладення 
арешту на майно боржника, порядку 
оформлення спадщини за заповітом, 
особливостей посвідчення договору да-
рування житлового будинку та земельної 
ділянки.  

Фахівці юстиції Чернігівщини зустрілися з військовослужбовцями Національної гвардії України


