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Визначення місця  
проживання дитини

Доброго дня, пане Міністре! За час спільного проживання ми з дру-
жиною зрозуміли, що далі йти нам краще різними дорогами. На спіль-
но нажите майно я не претендую, оскільки маю власне окреме житло. 
Однак хотілося б роз’яснення стосовно того, як визначитися з ким має 
проживати дитина? Як це питання регулюють законодавчі норми?

Рустам Халідов
Хто визначає місце проживання дитини?

Місце проживання дитини, яка 
не досягла 10 років, визначається 
за згодою батьків. Визначення місця 
проживання дитини, яка досягла 10 
років, визначається за спільною зго-
дою батьків та самої дитини. Якщо 
батьки проживають окремо, місце 
проживання дитини, яка досягла 14 
років, визначається самою дитиною.

Чи потрібно підписувати 
якийсь документ?

Батьки за бажанням можуть 
укласти договір щодо батьківських 
прав та обов’язків того з батьків, хто 
проживає окремо від дитини.

Договір визначає умови утриман-
ня (аліментні зобов’язання), вихован-
ня, навчання, догляду, які спрямовані 
на забезпечення нормального фізичного, духовного, морального розвит-
ку дитини, та може містити положення щодо місця проживання дитини.

Договір укладається в письмовій формі та підлягає нотаріальному 
посвідченню.

Хто і на яких підставах вирішує, коли батьки не доходять згоди?

Якщо мати та батько, які проживають окремо, не дійшли згоди щодо 
того, з ким із них буде проживати малолітня дитина, спір між ними може 
вирішуватися органом опіки та піклування або ж судом.

При цьому беруться до уваги ставлення батьків до виконання своїх 
батьківських обов’язків, особиста прихильність дитини, вік дитини, стан  
здоров’я дитини та інші суттєві обставини.

Дитина не може проживати з тим із батьків, хто не має самостійного 
доходу, зловживає спиртними напоями або наркотичними засобами, сво-
єю аморальною поведінкою може зашкодити розвиткові дитини.

Як вирішити суперечку через органи опіки?

Один з батьків має подати службі у справах дітей за місцем прожи-
вання дитини такі документи:

• заяву;
• копію паспорта;
• довідку з місця реєстрації (проживання);
• копію свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу (у разі наяв-

ності);
• копію свідоцтва про народження дитини;
• довідку з місця навчання, виховання дитини;
• довідку про сплату аліментів (у разі наявності).
Після обстеження житлово-побутових умов, проведення бесіди з бать-

ками та дитиною служба у справах дітей складає висновок про визначен-
ня місця проживання дитини і подає його органу опіки та піклування.

Засідання комісій, які розглядають спори між батьками щодо визна-
чення місця проживання дитини, проводяться у разі потреби, але не рід-
ше ніж 1 раз на місяць.

Як виглядає судова процедура?

Позовна заява подається до суду за зареєстрованим місцем прожи-
вання чи місцем перебування відповідача.

У суді необхідно доводити такі обставини:
• відповідальне ставлення до своїх батьківських обов’язків; 
• стан здоров’я як батьків, так і дитини; 
• матеріальне становище батьків; 
• можливість забезпечення належних житлових умов;
• сімейний стан батьків; 
• інші обставини, які мають істотне значення (шкідливі звички, графі-

ки роботи, професія тощо).

Чи можна змінити місце проживання дитини без рішення суду?

Малолітня дитина має проживати у встановленому місці проживання, 
яке не може бути змінено самочинно. 

Якщо один з батьків без згоди другого змінить її місце проживання, 
суд за позовом заінтересованої особи має право негайно постановити 
рішення про відібрання дитини і повернення її за попереднім місцем про-
живання. Виняток - наявність небезпеки для життя та здоров’я дитини у 
місці визначеного проживання.

Особа, яка самочинно змінила місце проживання малолітньої дити-
ни, зобов’язана відшкодувати матеріальну та моральну шкоду, завдану 
тому, з ким вона проживала.

Куди звертатися, щоб отримати детальну консультацію?

Звернутися можна до громадської приймальні з надання безоплатної 
первинної правової допомоги Головного територіального управління юсти-
ції у Чернігівській області, зателефонувавши за номером (0462) 65-15-24.

УКРАЇНА Є СВІТОВИМ ЛІДЕРОМ У ВІДКРИТТІ КІНЦЕВИХ 
БЕНЕФІЦІАРНИХ ВЛАСНИКІВ КОМПАНІЙ - ОЛЕНА СУКМАНОВА

На сьогоднішній день окремі нотаріальні дії, що сто-
суються процедури оформлення спадкових прав гро-
мадян, можливо здійснити в селищній, сільській раді за 
місцем проживання. 

Яскравий приклад цьому – можливість засвідчення по-
садовою особою органу місцевого самоврядування справж-
ності підпису на заяві про прийняття (чи відмову від прийнят-
тя) спадщини, з якої, після її подачі до нотаріальної контори 
чи приватного нотаріуса, і розпочинається процес оформлен-
ня спадщини, зокрема, заводиться спадкова справа.

Відповідно до частини 5 статті 1 Закону України «Про 
нотаріат» у населених пунктах, де немає нотаріусів, нотарі-
альні дії, передбачені статтею 37 цього Закону, вчиняються 
уповноваженими на це особами органів місцевого самовря-
дування.

Згідно з підпунктом 5 пункту «б» частини 1 статті 38 За-
кону України «Про місцеве самоврядування в Україні» вчи-
нення нотаріальних дій з питань, віднесених законом до їх 
відання, державна реєстрація актів цивільного стану (за ви-
нятком виконавчих органів міських (крім міст обласного зна-
чення) рад) є делегованими повноваженнями виконавчих ор-
ганів сільських, селищних, міських рад у сфері забезпечення 
законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян.

Отже, уповноважувати посадову особу на вчинення но-
таріальних дій має не сесія ради, а виконавчий комітет ради. 
Зокрема, також уповноваженою особою може бути староста, 
який за посадою є членом виконавчого комітету ради об’єд-
наної територіальної громади.

Відповідно до частини 1 статті 37 Закону України «Про 
нотаріат» у сільських населених пунктах уповноважені на це 
посадові особи органів місцевого самоврядування вчиняють 
такі нотаріальні дії:

• вживають заходів щодо охорони спадкового майна;
• посвідчують заповіти (крім секретних);
• видають дублікати посвідчених ними документів;
• засвідчують вірність копій (фотокопій) документів і випи-

сок з них;
• засвідчують справжність підпису на документах;
• видають свідоцтва про право на спадщину;
• видають свідоцтва про право власності на частку в спіль-

ному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя.
З 1 січня 2016 року набрав чинності Закон України від 

20.10.2014 № 1709-VІІ «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо деяких питань спадкування» 
(далі – Закон), відповідно до положень якого посадові особи 
органів місцевого самоврядування наділяються повноважен-
нями щодо оформлення спадкових справ. Це нововведення 

значно спрощує процедуру оформлення спадщини в сіль-
ській місцевості, дозволяючи оформити спадщини на місці, 
а не їхати до обласного чи районного центру. Вказані зміни 
в законодавстві приблизять нотаріальні послуги до жителів 
сільської місцевості і кожен сільський житель, навіть з відда-
леного села, зможе оформити спадщину на місці. Крім того, 
доходи, отримані від надання нотаріальних послуг, будуть 
надходити до місцевих бюджетів. 

Таким чином, спадкоємці матимуть можливість зверну-
тися до уповноваженої посадової особи відповідного органу 
місцевого самоврядування і отримати: свідоцтво про право 
на спадщину та в разі, якщо помер один з подружжя, свідо-
цтво про право власності на частку у спільному майні по-
дружжя в разі смерті одного з подружжя.

При цьому необхідно звернути увагу, що видача свідоцтв 
про право власності на частку в спільному майні подруж-
жя потребує високого професіоналізму та вмінь, тому такі 
дії вчинятимуть лише уповноважені посадові особи органів 
місцевого самоврядування, які мають стаж роботи у галузі 
права не менше трьох років, пройшли стажування у держав-
ній нотаріальній конторі чи у приватного нотаріуса протягом 
року, успішно склали іспит зі спадкового права. Також ці осо-
би повинні навчитися користуватися єдиними державними 
реєстрами.

Тобто, для того щоб уповноважена особа органу місце-
вого самоврядування могла видавати свідоцтва про право на 
спадщину необхідно:

1) надіслати відповідним органом місцевого самовряду-
вання подання до Головного територіального управління юс-
тиції у Чернігівській області про проходження стажування у 
нотаріуса;

2) пройти стажування у державній нотаріальній конторі 
чи у приватного нотаріуса;

3) пройти навчання щодо роботи з єдиними державними 
реєстрами;

4) успішно скласти іспит зі спадкового права у порядку, 
передбаченого Міністерством юстиції України.

Якщо посадова особа органу місцевого самоврядування 
не відповідає вказаним вимогам, вона має право вчиняти 
лише нотаріальні дії, визначені пунктами 1 – 5 статті 37 За-
кону.

Окрім цього, посадові особи органів місцевого самовря-
дування не мають права на оформлення документів, призна-
чених для використання за межами державного кордону. 

Начальник Головного територіального
управління юстиції у Чернігівській області 

Олег Трейтяк

Україна разом із Великою Британією є світовими лідерами у питанні відкриття кін-
цевих бенефіціарних власників компаній. Нагорода, яку Україна отримала під час між-
народної конференції з питань транспарентності бенефіціарної власності, яка цього 
тижня відбулася у Джакарті, є прямим тому доказом. Про це заступник Міністра юстиції 
Олена Сукманова повідомила під час спільної з виконавчим директором Transparency 
International Україна Ярославом Юрчишиним прес-конференції.

«Ми отримали нагороду за досягення у відкритті кінцевих бенефіціарних власників компа-
ній. У нас є великий прогрес у цьому питанні. Всі інші країни сьогодні знаходяться лише на по-
чатку цього шляху», - сказала Олена Сукманова. За її словами, під час конференції у Джакарті 
до нас та Великої Британії підходили представники інших країн з проханням поділитися своїм 
досвідом у цьому процесі.

Вона нагадала, що Україна однією із перших прийняла закон, який зобов‘язав всі компанії, 
окрім державних та муніципальних підприємств, відкрити своїх кінцевих бенефіціарів у дер-
жавному реєстрі. Окрім того, наша країна запровадила адміністративну та кримінальну відпо-
відальність за невідкриття бенефіціарів, додала заступник Міністра. «Україна також першою 
серед європейських країн вивантажила свій національний реєстр бенефіціарів у глобальний 
реєстр. Це великий приклад для інших країн», - наголосила Олена Сукманова.

За її словами, зараз важливо створити  механізм верифікації бенефіціарів, тобто визначен-
ня того, чи зазначений у реєстрі бенефіціар є справжнім чи лише номінальним власником. «Ми очікуємо на міжнародну допомогу у цьому 
питанні, бо такого механізму поки що не існує», - сказала заступник Міністра.

У свою чергу виконавчий директор  Transparency International Україна Ярослав Юрчишин зазначив, що відкриття Україною списків 
бенефіціарів стало можливим, зокрема, і завдяки проактивній позиції Міністерства юстиції, яке підпримало ці ініціативи. «Ми з оптиміз-
мом дивимося щодо подальшої співпраці... Сподіваємося, що реєстр бенефіціарних власників в Україні отримає не одну міжнародну 
нагороду й визнання... Приємно, що, при всій критиці української влади, у владі є достатньо велика кількість реформаторів, готових не 
лише встановлювати нові параметри прозорості, але й тренди для світу», - сказав Ярослав Юрчишин.

Як повідомлялося, під час міжнародної конференції з питань транспарентності бенефіціарної власності, яка 23-24 жовтня відбувала-
ся у Джакарті (Республіка Індонезія), Україну відзначили за значний прогрес і досягнення у відкритті кінцевих бенефіціарних власників 
компаній. Нагороду від організаторів конференції ініціативи EITI (Ініціатива прозорості видобувних галузей) отримала заступник Міністра 
юстиції Олена Сукманова, яка представляла Україну на цьому заході.

ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ В ПИТАННЯХ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ 

ОФОРМЛЕННЯ СПАДКОВИХ ПРАВ ГРОМАДЯН
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З 20 листопада 2015 року в Україні запроваджено електронний сервіс 
з проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються орга-
нами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нота-
ріусами України.

Однією з важливих функцій Реєстру є дистанційне опрацювання докумен-
тів органами, уповноваженими на проставлення апостиля. Завдяки викорис-
танню сучасних технологій громадяни і юридичні особи зможуть отримати таку 
послугу за місцем свого перебування у будь-якій області, без потреби витрача-
ти кошти і час на поїздку до Києва. 

Прийняття, розгляд та видачу документів, поданих для проставлення апо-
стиля, здійснюють усі без виключення відділи державної реєстрації актів ци-
вільного стану у Чернігівської області.

Інформація про місцезнаходження вказаних відділів державної реєстра-
ції актів цивільного стану розміщена на веб-сайті Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області у рубриці «Органи та установи юс-
тиції».

Апостиль проставляється на офіційних документах: які виходять від органів 
юстиції; органів судової влади; на документах, оформлених державними і при-
ватними нотаріусами; на виписках з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців.

Будь-яка особа може із паспортом та відповідними документами, на яких 
необхідно проставити апостиль, звернутися до вищевказаних відділів держав-
ної реєстрації актів цивільного стану. Плата за проставлення апостиля для 
фізичних осіб складає 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або  
51,00 грн., для юридичних осіб – 5 неоподатковуваних мінімумів або 85,00 грн.

Працівник відділу державної реєстрації актів цивільного стану за допомо-
гою програмних засобів ведення Реєстру формує заяву, на якій заявник про-
ставляє власний підпис. Після реєстрації заяви працівник відділу державної ре-
єстрації актів цивільного стану виготовляє електронні копії документів шляхом 
сканування та розміщує їх у Реєстрі за допомогою засобів його ведення.

Документи, подані для проставлення апостиля, розглядаються Міністер-
ством юстиції України.

За результатом розгляду заяви та поданих документів посадова особа Мі-
ністерства юстиції України проставляє апостиль або відмовляє у його простав-
ленні, формуючи за допомогою програмних засобів ведення Реєстру відповід-
ний електронний документ з накладенням власного електронного цифрового 
підпису. Відомості про проставлення апостиля або відмову у його проставленні 
вносяться до Реєстру.

Проставлення апостиля, відмова в його проставленні здійснюється у строк 
до 2 робочих днів. У разі необхідності отримання зразка підпису, відбитка пе-
чатки та/або штампа, а також здійснення перевірки документів про державну 
реєстрацію актів цивільного стану у випадку відсутності відомостей про них у 
Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та/або виникнення сумні-
ву щодо їх достовірності строк розгляду документів на проставлення апостиля 
може бути продовжено до 20 днів.

Спеціаліст відділу державної реєстрації актів цивільного стану 
Управління державної реєстрації  

Головного територіального управління юстиції  
у Чернігівській області 

 Олександра Бей

Як оформити оренду і 
захистити свої права

У наш час власники земельних ділянок дуже часто сти-
каються з питанням укладення договорів оренди, але не всі 
знають, на що необхідно звертати увагу, коли підписуєш 
договір, і яким чином захистити свої права.

Розпочнемо, мабуть, саме з визначення поняття оренди, а 
саме, оренда землі - це засноване на договорі строкове плат-
не володіння і користування земельною ділянкою, необхідною 
орендареві для проведення підприємницької та інших видів ді-
яльності. 

Відповідно сторонами договору буде орендар – це особа, 
що бере в оренду земельну ділянку і буде користуватися нею, 
та орендодавець, а саме власник земельної ділянки, що пере-
дає її в користування іншій особі.

Із самого поняття оренди випливають істотні умови догово-
ру, якими є об’єкт оренди, строк дії договору оренди і орендна 
плата. Обов’язково слід звертати увагу, щоб всі ці умови були 
чітко зазначені в договорі. Щодо об’єкта договору необхідно 
перевірити кадастровий номер, вірність зазначення місця роз-
ташування і площу земельної ділянки. 

Важливо визначити строк, на який укладається договір 
оренди. Зауважимо, що строк не може бути меншим, ніж 7 ро-
ків (в деяких випадках - 10 років) і не більшим 50 років. 

Необхідно домовитись про орендну плату, порядок та стро-
ки її сплати, а також відповідальність за порушення умов опла-
ти. Щодо розміру плати, то тут діють певні обмеження, і оренд-
на плата не може бути меншою, ніж 3 відсотки і більшою ніж 12 
відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку 
землі можна отримати через Центри надання адміністративних 
послуг, іншими словами ЦНАПи.

Зверніть увагу, що орендну плату можна встановити не 
лише в грошовій формі, а і в натуральній, яка буде відповідати 
грошовому еквіваленту вартості товарів за ринковими цінами 
на дату внесення орендної плати.

За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазнача-
тися й інші умови.

Договір оренди обов’язково укладається в письмовій фор-
мі, але за бажанням однієї із сторін може бути нотаріально по-
свідченим. Дійшовши згоди з усіх аспектів і перевіривши точ-
ність зазначених даних, сторони підписують договір. 

Відповідно до статті 3 Закону України «Про державну реє-
страцію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» право 
оренди виникає з моменту його державної реєстрації.

Для подальшої реєстрації договору одна із сторін, хоч то 
орендодавець, хоч то орендар, але зазвичай саме орендар, 
звертається із заявою до суб’єкта проведення державної реє-
страції. Суб’єктами, що наділені правом проводити державну 
реєстрацію права оренди, є районні державні адміністрації, 
виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, державні 
та приватні нотаріуси, а також акредитовані суб’єкти, якими є 
юридичні особи публічного права, що отримали акредитацію в 
Мін’юсті.

Щодо строків і плати за проведення державної реєстрації 
права оренди землі, то реєстрація проводиться у строк, що не 
перевищує п’яти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви 
в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, та пла-
та за реєстрацію буде складати 80 гривень.

Але Законом України «Про державну реєстрацію речо-
вих прав на нерухоме майно та їх обтяжень» передбачено і 
проведення реєстрації в скорочені строки, але в такому разі 
за скорочення термінів до двох днів необхідно буде заплатити 
800 гривень. Щоб реєстрацію провели в термін один робочий 
день, сплати треба 1600 гривень, а якщо взагалі за дві години, 
то 4000 гривень.

Приємним бонусом для власників землі буде те, що, якщо 
вони передають земельну ділянку в оренду, а право власності 
на неї посвідчено Державним актом, який було видано до 01 
січня 2013 року, то одночасно з проведенням державної реє-
страції права оренди безкоштовно і без будь-яких додаткових 
заяв буде проведено державну реєстрацію права власності в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Стосовно способів захисту, то можна виділити превентивні 
заходи, якими є:

своєчасна державна реєстрація права оренди, що виникає 
на підставі укладеного договору;

використання платного сервісу повідомлень про стан не-
рухомості SMS-маяк, що дозволить оперативно зреагувати на 
порушення ваших прав; 

нормативне закріплення підвищеної адміністративної та 
кримінальної відповідальності; 

можливість накладення заборони на вчинення реєстрацій-
них дій строком на 10 робочих днів, що дасть змогу розібратися 
хто і яким шляхом намагається порушити ваші права.

Окремим способом захисту можна визначити оскарження 
незаконних рішень, дій та бездіяльності реєстраторів до відпо-
відних комісій з питань розгляду скарг у сфері державної реє-
страції при Мін’юсті та територіальних управліннях юстиції. 

Хотілося б зазначити, що строк подання скарги складає 60 
календарних днів з дня прийняття оскаржуваного рішення, чи 
дня, коли особа могла дізнатися про порушення її прав, скарги 
розглядаються протягом 30 календарних днів (але може бути 
продовжено до 45 днів). 

Вимоги до написання скарги чітко зазначені в статті 37 За-
кону України «Про державну реєстрацію речових прав на неру-
хоме майно та їх обтяжень». 

Комісія при Мін’юсті розглядає скарги на рішення про дер-
жавну реєстрацію, в свою чергу Комісії при територіальних 
управліннях юстиції розглядають скарги на всі рішення, в тому 
числі про відмову в державній реєстрації, крім рішень про дер-
жавну реєстрацію, а також скарги на дії та бездіяльність дер-
жавних реєстраторів.

І якщо вам не вдалося захистити свої права вищезгада-
ними способами, то за захистом порушених прав можна звер-
нутися до суду, наприклад у разі порушення орендарем умов 
договору щодо своєчасної та належної сплати орендної плати 
для стягнення невиплачених сум.

Наостанок хотілося б наголосити, що земельна ділянка не 
може бути одночасно передана в оренду декільком суб’єктам 
господарювання – такі дії можуть розцінюватися як шахрай-
ство. За домовленістю сторін договір може бути припинено або 
розірвано за рішенням суду, і тільки тоді земельну ділянку мож-
на передавати іншому орендарю.
Головний спеціаліст 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 
Лідія Шурда

Припинення державної служби – це закін-
чення відносин державної служби, які виникли 
між громадянином України та державним ор-
ганом з моменту набуття статусу державного 
службовця і тривали протягом періоду її про-
ходження.

Підстави для припинення державної служби 
перелічені в статті 83 Закону України «Про держав-
ну службу» (далі - Закон). Так, державна служба 
припиняється: у разі втрати права на державну 
службу або його обмеження; у разі закінчення 
строку призначення на посаду державної служби; 
за ініціативою державного службовця або за уго-
дою сторін; за ініціативою суб’єкта призначення; у 
разі настання обставин, що склалися незалежно 
від волі сторін; у разі незгоди державного службов-
ця на проходження державної служби у зв’язку із 
зміною її істотних умов; у разі досягнення держав-
ним службовцем 65-річного віку, якщо інше не пе-
редбачено законом; у разі застосування заборони, 
передбаченої Законом України «Про очищення 
влади».

При цьому, Законом встановлюються гарантії 
захисту державного службовця від звільнення за 
ініціативою новопризначених керівників у разі зміни 
керівників або складу державних органів, керівників 
державної служби в державних органах та безпосе-
редніх керівників (частина 2 статті 83).

При припиненні державним службовцем дер-
жавної служби у випадках, якщо він звільняється у 
разі незгоди на проходження державної служби у 
зв’язку із зміною її істотних умов, у разі досягнен-
ня 65-річного віку та за ініціативою суб’єкта при-
значення у разі скорочення чисельності або штату 
державних службовців, ліквідації або реорганізації 
державного органу, державний орган зобов’язаний 
виплатити державному службовцю вихідну допо-
могу у розмірі середньої місячної заробітної плати.

Тепер розглянемо кожну з перелічених підстав 
для припинення державним службовцем держав-
ної служби окремо.

Так, підставами для припинення державної 
служби у зв’язку із втратою права на державну 
службу або його обмеженням відповідно до статті 
84 Закону є: 1) припинення громадянства України 
або виїзд на постійне проживання за межі України; 
2) набуття громадянства іншої держави; 3) набран-
ня законної сили рішенням суду щодо притягнення 
державного службовця до адміністративної відпові-
дальності за корупційне або пов’язане з корупцією 
правопорушення; 4) набрання законної сили обви-
нувальним вироком суду щодо державного служ-
бовця за вчинення умисного злочину та/або вста-
новлення заборони займатися діяльністю, пов’яза-

ною з виконанням функцій держави; 5) наявність 
відносин прямої підпорядкованості близьких осіб у 
випадку, передбаченому статтею 32 Закону.

Припинення державної служби у зв’язку із за-
кінченням строку призначення на посаду державної 
служби передбачено статтею 85 Закону. В такому 
випадку звільнення державного службовця з по-
сади здійснюється в останній день встановленого 
строку. Державний службовець, призначений на 
посаду державної служби на період заміщення тим-
часово відсутнього державного службовця, за яким 
зберігалася посада державної служби, звільняється 
з посади в останній робочий день перед днем ви-
ходу на службу тимчасово відсутнього державного 
службовця. У такому разі тимчасово відсутній дер-
жавний службовець зобов’язаний письмово повідо-
мити керівника державної служби не пізніш як за 14 
календарних днів про свій вихід на службу.

Відповідно до частини 1 статті 86 Закону дер-
жавний службовець має право звільнитися зі служ-
би за власним бажанням, попередивши про це 
суб’єкта призначення у письмовій формі не пізніш 
як за 14 календарних днів до дня звільнення. При 
цьому, державний службовець може бути звіль-
нений до закінчення двотижневого строку, перед-
баченого частиною 1 цієї статті, в інший строк за 
взаємною домовленістю із суб’єктом призначення, 
якщо таке звільнення не перешкоджатиме належ-
ному виконанню обов’язків державним органом 
(частина 2 статті 86 Закону). Також частиною 3 
статті 86 Закону передбачено, що суб’єкт призна-
чення зобов’язаний звільнити державного служ-
бовця у строк, визначений у поданій ним заяві, у ви-
падках, передбачених законодавством про працю.

За ініціативою суб’єкта призначення держав-
на служба припиняється згідно статті 87 Закону з 
наступних підстав: 1) скорочення чисельності або 
штату державних службовців, ліквідація державно-
го органу, реорганізація державного органу у разі, 
коли відсутня можливість пропозиції іншої рівноцін-
ної посади державної служби, а в разі відсутності 
такої пропозиції - іншої роботи (посади державної 
служби) у цьому державному органі; 2) встановлен-
ня невідповідності державного службовця займаній 
посаді протягом строку випробування; 3) отриман-
ня державним службовцем двох підряд негатив-
них оцінок за результатами оцінювання службової 
діяльності; 4) вчинення державним службовцем 
дисциплінарного проступку, який передбачає звіль-
нення.

Процедура вивільнення державних службов-
ців на підставі пункту 1 частини 1 статті 87 Закону 
визначається законодавством про працю і допуска-
ється лише у разі, якщо державного службовця не 

може бути переведено на іншу посаду відповідно 
до його кваліфікації або якщо він відмовляється від 
такого переведення. Також для державного служ-
бовця, звільненого на підставі пункту 1 частини 1 
статті 87 Закону, встановлюється право поворот-
ного прийняття на службу за його заявою протягом 
шести місяців з дня звільнення у разі створення в 
державному органі, з якого його звільнено, нової по-
сади чи появи вакантної посади, що відповідає його 
кваліфікації, але лише за умови його призначення 
на посаду в цьому органі за результатами конкурсу.

Підставами для припинення державної служби 
у зв’язку з обставинами, що склалися незалежно 
від волі сторін, відповідно до статті 88 Закону є: 
1) поновлення на посаді державної служби особи, 
яка раніше її займала; 2) неможливість виконання 
державним службовцем службових обов’язків за 
станом здоров’я за наявності медичного висновку, 
порядок надання якого визначається центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує форму-
вання та реалізує державну політику у сфері дер-
жавної служби, та центральним органом виконав-
чої влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну політику у сфері охорони здоров’я; 3) 
набрання законної сили рішенням суду про визнан-
ня особи недієздатною або про обмеження дієздат-
ності особи; 4) визнання державного службовця 
безвісно відсутнім чи оголошення його померлим; 
5) обрання на виборну посаду до органу держав-
ної влади або органу місцевого самоврядування з 
дня набуття повноважень; 6) смерть державного 
службовця.

Згідно статті 89 Закону до звільнення з посади 
чи переведення на іншу посаду державний служ-
бовець зобов’язаний передати справи і довірене у 
зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно 
особі, уповноваженій суб’єктом призначення у від-
повідному державному органі. Факт передачі справ 
і майна засвідчується актом, що складається у двох 
примірниках і підписується уповноваженою особою, 
керівником служби управління персоналом відпо-
відного державного органу та державним служ-
бовцем, який звільняється. Один примірник акта 
видається державному службовцю, який звільня-
ється, другий примірник або його копія долучається 
до особової справи цього державного службовця. 
У разі, якщо через невиконання обов’язку щодо 
передачі справ і майна створено істотну загрозу пу-
блічним інтересам, особа може бути притягнена до 
відповідальності згідно із законом.

Начальник відділу персоналу  
Головного територіального управління юстиції  

у Чернігівській області 
Наталія Курганська 

ПОРЯДОК НАБУТТЯ ГРОМАДСЬКИМ ОБ’ЄДНАННЯМ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО СТАТУСУ 
Стаття 19 Закону України «Про громадські об’єдннаня» визначає, 

що громадське об’єднання, зареєстроване в установленому законом по-
рядку, може мати всеукраїнський статус за наявності у нього відокрем-
лених підрозділів у більшості адміністративно-територіальних одиниць, 
зазначених у частині другій статті 133 Конституції України, і якщо таке 
громадське об’єднання підтвердило такий статус у порядку, встанов-
леному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». Таким чином, 
для набуття громадським об’єднанням статусу юридичної особи необхід-
не послідовне здійснення двох дій: проведення попередньої державної 
реєстрації відокремлених підрозділів даного громадського об’єднання 
(без статусу юридичної особи), що розташовані не менш як у тринадцяти 
областях України; проведення державної реєстрації підтвердження все-
українського статусу громадського об’єднання у порядку, встановленому 
чинним законодавством України.

Для проведення державної реєстрації створення відокремлених підрозді-
лів заявником подаються: заява про державну реєстрацію створення відокрем-
леного підрозділу юридичної особи (затверджена наказом Міністерства юстиції 
України №3268/5 від 18.11.2016, форма 4); примірник оригіналу (нотаріально 
засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи 
про створення відокремленого підрозділу – форма і вид такого рішення визна-
чаються відповідно до установчого документа громадського об’єднання. 

Окремо слід зазначити, що документи для державної реєстрації відокрем-
лених підрозділів громадського формування зі статусом юридичної особи по-
даються до відповідного реєструючого органу за місцезнаходженням юридич-
ної особи, незалежно від місцезнаходження самого відокремленого підрозділу 
юридичної особи.

Після проведення державної реєстрації відокремлених підрозділів громад-
ського об’єднання зі статусом юридичної особи у кількості, що вимагається 
чинним законодавством, громадське об’єднання може підтвердити свій все-
український статус. При цьому слід зазначити, що підтвердження свого все-
українського статусу, а також відмова від нього, є добровільними. Так, відпо-
відно до статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», для державної реє-

страції підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання пода-
ється заява про державну реєстрацію підтвердження всеукраїнського статусу 
(затверджена наказом Міністерства юстиції України №3268/5 від 18.11.2016, 
форма 24). Державний реєстратор у строки, встановлені статтею 26 Закону 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприєм-
ців та громадських формувань», перевіряє подану заяву на наявність підстав 
для зупиннення або відмови у державній реєстрації, і за результатами даної 
перевірки приймає відповідне рішення.

Які ж правові наслідки набуття громадським об’єднанням статусу всеукра-
їнського? По-перше, відповідно до частини 3 статті 19 Закону України «Про 
громадські об’єдннаня» відомості про всеукраїнський статус громадського 
об’єднання перевіряються щороку уповноваженим органом з питань реєстра-
ції відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фі-
зичних осіб - підприємців та громадських формувань. По-друге, відповідно до 
абзацу 4 пункту 2.14. розділу ІІ Вимог до написання найменування юридичної 
особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має ста-
тусу юридичної особи, крім організації профспілки, затверджених наказом Мі-
ністерства юстиції України від 05.03.2012 № 368/5, власна назва громадського 
об’єднання має містити інформацію про статус громадського об’єднання («ди-
тяче», «молодіжне», «всеукраїнське») та може містити інформацію про його 
вид («екологічне», «правозахисне» тощо). Таким чином, у разі підтвердження 
громадським об’єднанням свого всеукраїнського статусу у встановленому за-
коном порядку, зазначене об’єднання також має привести своє найменування 
у відповідність до вимог чинного законодавства, провівши державну реєстра-
цію зміни повного та/або скороченого найменування юридичної особи, а також 
внісши зазначені зміни до установчих документів юридичної особи.

Слід ще раз наголосити, що підтвердження свого всеукраїнського статусу, 
а також відмова від нього, є добровільними. Так, для відмови від всеукраїн-
ського статусу громадським об’єднанням подається лише заява про державну 
реєстрацію відмови від всеукраїнського статусу (затверджена наказом Мініс-
терства юстиції України №3268/5 від 18.11.2016, форма 24).

Начальник Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області 

Олег Трейтяк

ПРИПИНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Електронний реєстр апостилів
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Українське законодавство містить правовий інсти-
тут, сутність якого полягає в чомусь середньому між 
орендою та власністю, – довгострокове відчужуване 
та успадковуване речове право на чуже майно, яке 
полягає у наданні особі права володіння і користуван-
ня чужою земельною ділянкою для сільськогосподар-
ських потреб – емфітевзис.

Емфітевзис не є новим для законодавства України, 
оскільки вперше це поняття було запроваджено в обіг 
ще із прийняттям Цивільного кодексу України, який 
набув чинності 1 січня 2014 року. Земельний кодекс 
України новою главою 16-1 «Право користування чу-
жою земельною ділянкою для сільськогосподарських 
потреб або для забудови» доповнено в 2007 році. Од-
нак лише сьогодні у землевпорядній практиці емфі-
тевзису приділяється особлива увага як альтернативі 
уставленій практиці орендних відносин.

Емфітевзис – це право користування чужою зе-
мельною ділянкою, яке посвідчується договором між 
власником земельної ділянки і особою, яка виявила 
бажання користуватися цією земельною ділянкою для 
сільськогосподарських потреб (землекористувач).

Таким чином, за цим договором власник земельної 
ділянки передає іншій особі право користування зе-
мельною ділянкою, зберігаючи щодо неї право власно-
сті. Особливістю емфітевзису є те, що право користу-
вання чужою земельною ділянкою для сільськогоспо-
дарських потреб може відчужуватися і передаватися у 
порядку спадкування.

Строк договору про надання права користування 
чужою земельною ділянкою для сільськогосподар-
ських потреб встановлюється договором. При цьому, 
якщо договір про надання права користування чужою 
земельною ділянкою для сільськогосподарських по-
треб укладено на невизначений строк, кожна із сторін 
може відмовитися від договору, попередньо попере-
дивши про це другу сторону не менш як за один рік.

Важливо! Для земельних ділянок державної або ко-
мунальної власності:

1) строк договору не може перевищувати 50 років;
2) право користування такою земельною ділянкою не 

може бути відчужено її землекористувачем іншим осо-
бам, внесено до статутного фонду, передано у заставу.

Договір про надання права користування чужою зе-
мельною ділянкою для сільськогосподарських потреб 
укладається в письмовій формі та, за домовленістю 
сторін, може бути нотаріально посвідчений.

Сторонами договору емфітевзису виступають влас-
ник і землекористувач.

Договір емфітевзису відноситься до договорів зо-
бов’язального права, до якого застосовуються відповід-
ні положення щодо порядку укладення, виконання, ро-
зірвання та відповідальності цивільно-правових право-
чинів. І в першу чергу положення щодо змісту договору. 
Насамперед це стосується істотних умов договору ем-
фітевзису, стосовно якого спеціальні норми не містять 
імперативних положень, тому необхідно керуватись 
статтею 628 Цивільного кодексу України, згідно з якою 
зміст договору становлять умови (пункти), визначені на 
розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов’яз-
ковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Статтями 409 – 411 Цивільного кодексу України за-
декларовані основні права та обов’язки землекористу-
вача та власника земельної ділянки, наданої у корис-
тування для сільськогосподарських потреб.

Зокрема, власник земельної ділянки має право:
1) вимагати від землекористувача використання її 

за призначенням, встановленим у договорі;
2) на одержання плати за користування нею (розмір 

плати, її форма, умови, порядок та строки її виплати 
встановлюються договором);

3) у разі продажу права користування земельною ді-
лянкою власник цієї земельної ділянки має переважне 
перед іншими особами право на його придбання, за 

ціною, що оголошена для продажу, та на інших рівних 
умовах;

4) у разі продажу землекористувачем права корис-
тування земельною ділянкою для сільськогосподар-
ських потреб іншій особі власник земельної ділянки 
має право на одержання відсотків від ціни продажу 
(вартості права), встановлених договором.

При цьому, власник земельної ділянки зобов’язаний 
не перешкоджати землекористувачеві у здійсненні 
його прав.

В свою чергу, землекористувач має право:
1) користуватися земельною ділянкою в повному 

обсязі, відповідно до договору;
2) на відчуження права користування земельною ді-

лянкою для сільськогосподарських потреб, якщо інше 
не встановлено законом.

Землекористувач зобов’язаний:
1) вносити плату за користування земельною ділян-

кою, а також інші платежі, встановлені законом;
2) ефективно використовувати земельну ділянку 

відповідно до її цільового призначення, підвищувати її 
родючість, застосовувати природоохоронні технології 
виробництва, утримуватися від дій, які можуть призве-
сти до погіршення екологічної ситуації.

3) у разі продажу права користування земельною 
ділянкою письмово повідомити власника земельної 
ділянки про продаж права користування нею. Якщо 
протягом одного місяця власник не надішле письмо-
вої згоди на купівлю, право користування земельною 
ділянкою може бути продане іншій особі.

Необхідно також наголосити, що право користуван-
ня земельною ділянкою для сільськогосподарських 
потреб (емфітевзис) підлягає державній реєстрації і 
виникає з моменту такої реєстрації (абзац 3 пункту 2 
частини 1 статті 4, частина 2 статті 3 Закону України 
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень»).

Частиною 6 статті 1021 Земельного кодексу України 
визначено перелік підстав, за наявності яких право ко-
ристування чужою земельною ділянкою для сільсько-
господарських потреб (емфітевзис) припиняються. 
Зокрема, до таких підстав відноситься:

1) поєднання в одній особі власника земельної ді-
лянки та землекористувача;

2) спливу строку, на який було надано право корис-
тування;

3) відчуження земельної ділянки приватної власно-
сті для суспільних потреб чи з мотивів суспільної не-
обхідності;

4) прийняття уповноваженим органом виконавчої 
влади, органом місцевого самоврядування рішення 
про використання земельної ділянки державної чи ко-
мунальної власності для суспільних потреб;

5) припинення дії договору, укладеного в рамках 
державно-приватного партнерства (щодо договорів 
емфітевзису, укладених у рамках такого партнерства).

Окрім того, право користування земельною ділян-
кою для сільськогосподарських потреб може бути при-
пинене за рішенням суду в інших випадках, встанов-
лених законом.

Підсумовуючи, необхідно зазначити, що договір ем-
фітевзису має свої ризики. Зокрема, укладання дого-
вору на невизначений строк (на 100 чи більше років) 
перекладає значну частину відповідальності за вико-
нання такого договору з власника земельної ділянки 
на його спадкоємців, оскільки правовідносини будуть 
продовжуватися протягом декількох поколінь. Окрім 
того, такий стан справ, по суті, позбавляє власників 
користуватись земельними ділянками протягом три-
валого часу, а отже, створює умови, за яких можливі 
конфлікти між сторонами договору, і взагалі, є проце-
сом з важко прогнозованими наслідками.

Головний спеціаліст відділу з питань нотаріату
Головного територіального управління юстиції у 

Чернігівській області   
Наталя Труба 

5 жовтня 2016 року набула чинності нова редакція Закону України 
«Про виконавче провадження», що регламентує порядок примусового 
виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб), 
яким, зокрема, змінено підстави для обов’язкового зупинення вчинен-
ня виконавчих дій і, на відміну від попередньої редакції, виключено 
норму, яка передбачала право виконавця на зупинення виконавчого 
провадження.

Відмітимо, що зупинення вчинення виконавчих дій не має наслідком ска-
сування раніше вжитих заходів примусового виконання та у період зупинен-
ня виконавець має право звертатися до суду (за необхідності), а також вжи-
вати заходів до розшуку боржника (його майна) або проведення перевірки 
його майнового стану.

Так, виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій у разі:
1) проходження боржником строкової військової служби, військової служ-

би за призовом осіб офіцерського складу, військової служби за призовом 
під час мобілізації, на особливий період, або якщо боржник проходить вій-
ськову службу та виконує бойові завдання військової служби у бойовій об-
становці чи в районі проведення антитерористичної операції, якщо згідно 
з умовами служби проведення виконавчих дій неможливе чи на прохання 
стягувача, який проходить таку військову службу – до закінчення строку дії 
зазначених обставин;

2) зупинення судом стягнення на підставі виконавчого документа – до 
розгляду питання по суті;

3) зупинення судом реалізації арештованого майна у разі відсутності ін-
шого майна боржника, на яке може бути звернено стягнення – до розгляду 
питання по суті;

4) порушення господарським судом провадження у справі про банкрут-
ство боржника, якщо відповідно до закону на вимогу стягувача поширю-
ється дія мораторію, запровадженого господарським судом – до закінчення 
строку дії зазначених обставин (виконавець не зупиняє вчинення виконав-
чих дій за рішеннями про виплату заробітної плати, аліментів, відшкодуван-
ня шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю 
особи, авторської винагороди, повернення невикористаних та своєчасно 
неповернутих коштів загальнообов’язкового державного соціального стра-
хування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, рішеннями немай-
нового характеру, у разі перебування виконавчого провадження на стадії 
розподілу стягнутих з боржника грошових сум (у тому числі одержаних від 
реалізації майна боржника)) - до закінчення строку дії зазначених обставин;

5) звернення виконавця та/або заінтересованої особи до суду із заявою 
про заміну вибулої сторони правонаступником – до розгляду питання по 
суті;

6) надання судом, який видав виконавчий документ, відстрочки виконан-
ня рішення - до розгляду питання по суті;

7) включення підприємства паливно-енергетичного комплексу до Реє-
стру підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у 
процедурі погашення заборгованості, яка виникла внаслідок розрахунків за 
енергоносії з урахуванням дати заборгованості відповідно до Закону Укра-
їни «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування під-
приємств паливно-енергетичного комплексу», крім рішень, передбачених 
абзацом 6 п. 3.7 статті 3 зазначеного Закону (рішення про виплату заро-
бітної плати, вихідної допомоги, інших виплат (компенсацій), що належать 
працівнику у зв’язку з трудовими відносинами, відшкодування матеріаль-
ної (майнової) шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я 
або смертю, стягнення аліментів, та рішень про стягнення заборгованості 
із сплати внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального 
страхування, яка виникла до 01.01.2011, і заборгованості із сплати єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до орга-
нів ПФУ) та в разі стягнення заборгованості перед Національною акціонер-
ною компанією «Нафтогаз України» та/або її дочірнім підприємством, що 
здійснювало постачання природного газу на підставі ліцензії –виконавчі дії 
зупиняються до закінчення строку дії процедури погашення заборгованості 
підприємств паливно-енергетичного комплексу;

8) затвердження плану санації боржника до порушення провадження у 
справі про банкрутство - до розгляду питання по суті;

9) надіслання виконавчого документа до центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслугову-
вання бюджетних коштів, у випадку, передбаченому ч.3 ст.4 Закону України 
«Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» - до надходження 
від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, повідомлення про 
перерахування коштів на відповідний рахунок органу державної виконавчої 
служби або стягувачу;

10) включення підприємств, що виробляють, транспортують та поста-
чають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та 
постачання гарячої води, підприємств централізованого водопостачання та 
водовідведення, що надають послуги з централізованого водопостачання 
та водовідведення, послуги з постачання холодної води та послуги з во-

довідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), до реєстру 
підприємств, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості 
відповідно до Закону України «Про заходи, спрямовані на врегулювання 
заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та 
підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожи-
ті енергоносії» (далі – Закон), з виконавчих проваджень, стягувачами за 
якими є Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», її дочірня 
компанія «Газ України», Публічне акціонерне товариство «Укртрансгаз», 
постачальники електричної енергії, а боржниками - підприємства, що ви-
робляють теплову енергію, транспортують та постачають теплову енергію, 
надають послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води, 
та підприємства централізованого водопостачання та водовідведення, що 
надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, 
послуги з постачання холодної води та послуги з водовідведення (з ви-
користанням внутрішньобудинкових систем) (зупиняється у частині стяг-
нення заборгованості за спожитий природний газ, використаний станом 
на 01.07.2016 для виробництва теплової та електричної енергії, послуг 
з опалення та постачання гарячої води (з урахуванням суми неустойки 
(штрафу, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на 
заборгованість за спожитий природний газ), крім заборгованості, раніше 
реструктуризованої (розстроченої та/або відстроченої), у тому числі згідно 
з рішенням суду) – до виключення боржника з реєстру підприємств, що бе-
руть участь у процедурі врегулювання заборгованості відповідно до цього 
Закону;

11) встановлення мораторію на звернення стягнення на активи боржника 
за зобов’язаннями підприємств залізничного транспорту, майно яких роз-
міщене на території проведення антитерористичної операції, на якій органи 
державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження - до розгляду 
питання по суті.

Виконавець не пізніше наступного робочого дня, коли йому стало відомо 
про зазначені вище обставини, зупиняє вчинення виконавчих дій, про що ви-
носить відповідну постанову (крім п. 9 – коли постанова про зупинення вино-
ситься у день надіслання виконавчого документа до органів Казначейства).

Після усунення обставин, що стали підставою для зупинення вчинення 
виконавчих дій, виконавець не пізніше наступного робочого дня з моменту, 
коли йому стало про це відомо, зобов’язаний продовжити примусове вико-
нання рішення. 

Головний спеціаліст відділу організації та контролю за виконанням 
рішень Управління державної виконавчої служби Головного 

територіального управління юстиції у Чернігівській області   
Михайло Нікітенко

ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЯВЛЕНИХ ПРАВ І ПОДАНИХ ДОКУМЕНТІВ ВИМОГАМ ДІЮЧОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

Державна реєстрація речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень (далі - державна реєстрація 
прав) - офіційне визнання і підтвердження держа-
вою фактів набуття, зміни або припинення речових 
прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шля-
хом внесення відповідних відомостей до Державно-
го реєстру речових прав на нерухоме майно.

Державна реєстрація прав проводиться за заявою 
заявника шляхом звернення до суб’єкта державної ре-
єстрації прав.

На сьогодні значно розширено коло суб’єктів, що 
мають повноваження у сфері державної реєстрації 
прав. Так, відповідно до статті 6 Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень» суб’єктами державної реєстрації прав 
є районні державні адміністрації та виконавчі органи, 
створені міськими радами міст обласного значення.

Крім того, державну реєстрацію речових прав на не-
рухоме майно можуть здійснювати нотаріуси, акреди-
товані суб’єкти та виконавчі органи сільських, селищ-
них та міських рад у разі прийняття відповідного рішен-
ня щодо здійснення повноважень у сфері державної 
реєстрації прав. 

Проведення державної реєстрації прав передбачає 
проходження таких етапів, як: подання заяви та доку-
ментів для проведення державної реєстрації прав; пе-
ревірка документів на наявність підстав для проведення 
реєстраційних дій, зупинення розгляду заяви про дер-
жавну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення дер-
жавної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації 
прав; прийняття державним реєстратором рішення про 
державну реєстрацію прав або відмову в такій реєстра-
ції; внесення відомостей про речові права до Державно-

го реєстру речових прав на нерухоме майно.
На початковому етапі проведення державної реє-

страції прав суб’єкт, що має повноваження у сфері дер-
жавної реєстрації, має встановити відповідність заявле-
них прав і поданих/отриманих документів вимогам за-
конодавства, а також відсутність суперечностей між за-
явленими та вже зареєстрованими речовими правами 
на нерухоме майно та їх обтяженнями, що передбачає:

1) перевірку відповідності обов’язкового дотримання 
письмової форми правочину та його нотаріального по-
свідчення у випадках, передбачених законом;

2) встановлення відповідності повноважень особи, 
яка подає документи для державної реєстрації прав;

3) перевірку відповідності відомостей про речові пра-
ва на нерухоме майно та їх обтяження, що містяться у 
Державному реєстрі прав, відомостям, що містяться у 
поданих/отриманих документах;

4) перевірку наявності обтяжень прав на нерухоме 
майно;

5) встановлення наявності факту виконання умов 
правочину, з якими закон та/або відповідний правочин 
пов’язує можливість виникнення, переходу, припинення 
речового права, що підлягає державній реєстрації.

Державний реєстратор встановлює особу заявника 
на підставі передбаченого Законом України «Про Єди-
ний державний демографічний реєстр та документи, 
що підтверджують громадянство України, посвідчують 
особу чи її спеціальний статус» документа, що посвід-
чує таку особу.

У разі, коли заявником є іноземець, документом, що 
посвідчує особу такого заявника, є національний, ди-
пломатичний чи службовий паспорт іноземця або інший 
документ, що посвідчує його особу.

У разі, коли заявником є державний службовець або 
посадова особа місцевого самоврядування, під час ви-
конання посадових обов’язків документом, що посвід-
чує особу такого заявника, є службове посвідчення.

У разі подання заяви уповноваженою на те особою 
державний реєстратор, уповноважена особа перевіряє 
обсяг повноважень такої особи на підставі документа, 
що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої 
особи.

Обсяг повноважень особи, уповноваженої діяти від 
імені юридичної особи, перевіряється на підставі відо-
мостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громад-
ських формувань, за допомогою порталу електронних 
сервісів.

При перевірці документів, поданих для державної ре-
єстрації прав, за наявності підстав державний реєстра-
тор має можливість зупинити розгляд заяви, зупинити 
державну реєстрацію прав, відмовити в проведенні дер-
жавної реєстрації прав.

Розгляд заяви про державну реєстрацію прав зупи-
няється у разі подання документів не в повному обсязі, 
передбаченому законодавством, та неотримання дер-
жавним реєстратором інформації про зареєстровані до 
1 січня 2013 року речові права на відповідне майно.

Проведення реєстраційних дій зупиняється на підста-
ві рішення суду про заборону вчинення реєстраційних 
дій, або на підставі заяви власника про заборону вчи-
нення реєстраційних дій щодо власного майна.

При встановленні відповідності заявлених прав і по-
даних/отриманих документів вимогам законодавства, 
а також відсутності суперечностей між заявленими та 
вже зареєстрованими речовими правами у державній 

реєстрації прав та їх обтяжень може бути відмовлено 
у разі, якщо:

- заявлене речове право, обтяження не підлягають 
державній реєстрації відповідно до цього Закону;

- заява про державну реєстрацію прав подана нена-
лежною особою;

- подані документи не відповідають вимогам, вста-
новленим цим Законом;

- подані документи не дають змоги встановити на-
буття, зміну або припинення речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяження;

- наявні суперечності між заявленими та вже зареє-
строваними речовими правами на нерухоме майно та 
їх обтяженнями;

- наявні зареєстровані обтяження речових прав на 
нерухоме майно;

- після завершення строку, встановленого для від-
новлення розгляду заяви про державну реєстрацію 
прав - 30 робочих днів, не усунені обставини, що були 
підставою для прийняття рішення про зупинення роз-
гляду заяви про державну реєстрацію прав;

- заявником подано ті самі документи, на підставі 
яких заявлене речове право вже зареєстровано у Дер-
жавному реєстрі прав;

За наявності підстав для відмови в державній реє-
страції прав державний реєстратор приймає рішення 
про відмову в державній реєстрації прав.

Заступник начальника головного територіального  
управління юстиції з питань державної реєстрації –  

начальник Управління державної реєстрації 
Головного територіального управління юстиції  

у Чернігівській області 
В’ячеслав Хардіков

Зупинення вчинення виконавчих дій
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Презентуємо проект «Я МАЮ ПРАВО!» 
 на швейній фабриці «Елегант»

Розпочинаємо цикл інформаційних зустрічей з трудовими колективами підприємств Чернігова.
Спілкуємось з працівниками про цілі і напрямки реалізації загальнонаціонального правопросвітницького проекту Мін’юсту «Я 

МАЮ ПРАВО!», роз’яснюємо норми чинного законодавства, акцентуючи увагу на способах захисту від непередбачуваних ситуацій, 
вчимо людей поважати право, уважно підходимо до вирішення кожної особистої проблеми. Юстиція – завжди відкрита до людей!

Перша така зустріч відбулась на ПрАТ «Чернігівська швейна фабрика «Елегант» .
Начальник Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області Олег Трейтяк, заступник начальника з питань 

державної реєстрації В’ячеслав Хардіков та заступник начальника з питань державної виконавчої служби Сергій П’ятниця під час 
зустрічі з робітниками (більшість з яких - жінки) розповіли про нюанси стягнення аліментів, про заходи, що вживаються до боржни-
ків, щоб стимулювати їх сплачувати заборгованість, про систему приватних виконавців в Україні і взагалі ті революційні зміни, що 
сталися останнім часом в системі виконання судових рішень.

Не забули нагадати і про електронні сервіси у сфері державної реєстрації актів цивільного стану - подання заяв у сфері державної 
реєстрації актів цивільного стану через мережу Інтернет, проставлення апостиля на офіційних документах, реєстрацію народження 
безпосередньо у медичних закладах нашої області, де приймаються пологи, можливість подати заяву про реєстрацію місця прожи-
вання новонародженої дитини у відділах ДРАЦС або в медичних закладах. І звичайно – про пілотний проект «Шлюб за добу», що діє 
у Чернігові з лютого 2017 року. До речі, нещодавно за такою скороченою процедурою у Чернігові зареєстровано вже 300 шлюбів!

Було багато особистих запитань до керівництва обласного управління юстиції, деякі питання віршувались під час спілкування, 
інші – ще потребують додаткового вивчення.

Тож, працюємо далі!

Відбулося чергове засідання Чернігівської обласної МКМР

Засвідчення копій 
документів

В управлінській діяльності досить часто 
виникає потреба у розмноженні оригіналу до-
кумента та його засвідченні. Засвідчена копія 
документа у разі втрати оригіналу має силу 
оригіналу.

Установа може засвідчувати копії лише тих 
документів, що створюються в процесі виконання 
повноважень. Копія документа виготовляється 
і видається тільки з дозволу керівника установи, 
його заступників або керівника структурного під-
розділу. 

У разі підготовки документів для надан-
ня судовим органам, під час вирішення питань 
щодо прийняття громадян на роботу, навчання, 
засвідчення їх трудових, житлових та інших прав 
у взаємовідносинах з установою, а також під час 
формування особових справ працівників устано-
ва може виготовляти копії документів, виданих 
іншими установами (копії дипломів, свідоцтв про 
одержання освіти тощо). 

Копія документа виготовляється з оригіналу 
документа та подається на засвідчення разом з 
оригіналом. В установі повинно бути визначено 
працівників, які мають право засвідчувати копії 
документів, передбачивши це в їх посадових  ін-
струкціях. Також, відомчими інструкціями з діло-
водства визначається перелік документів, які за-
віряються тим чи іншим структурним підрозділом 
установи.

Відмітка «Копія» проставляється на лицьово-
му боці у верхньому правому кутку першого арку-
ша документа. 

Напис про засвідчення документа складаєть-
ся із слів «Згідно з оригіналом», найменування  
посади, особистого підпису особи, яка засвідчує 
копію, її ініціалів (ініціалу імені) та прізвища, дати 
засвідчення копії і проставляється нижче реквізи-
ту документа «Підпис».

Напис про засвідчення копії скріплюється пе-
чаткою із зазначенням на ній найменування відпо-
відної установи (без зображення герба) або печат-
кою структурного підрозділу (служби діловодства, 
служби кадрів, бухгалтерії тощо) установи. 

На копіях вихідних документів, що залиша-
ються у справах установи, текст бланків не від-
творюється, а зазначається лише дата підписання 
документа та його реєстраційний індекс, посада 
особи, яка засвідчила копію, її особистий підпис, 
дата засвідчення та відбиток печатки служби ді-
ловодства.

На копіях вихідних документів, що зали-
шаються у справах установи, повинні бути візи 
посадових осіб, з якими вони погоджені, та візи 
виконавців. 

Копія документа повинна відповідати оригіна-
лу. 

Начальник відділу організаційної роботи, 
документування та контролю Головного 

територіального управління юстиції 
у Чернігівській області 

Віта Чепур

Тематична зустріч зі студентами коледжу
20 жовтня 2017 року керівник Головного територіального управ-

ління юстиції Олег Трейтяк та його заступник з питань державної ви-
конавчої служби спілкувались зі студентами Чернігівського промис-
лово-економічного коледжу Київського національного університету 
технологій та дизайну.

Правники розповіли студентам про загальнонаціональний правопросвітницький проект 
Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!», про мережу установ з надання безоплатної 

правової допомоги й інші прогресивні кроки Міністерства юстиції, зокрема, щодо спрощення системи державної реєстрації актів цивільного стану (сервіси «Шлюб за добу», 
«Отримай свідоцтво про народження дитини безпосередньо у пологовому будинку» та ін.)

Далі йшлося про реформування системи виконання судових рішень, приватних виконавців, функціонування Єдиного реєстру боржників, стягнення аліментних забов’я-
зань.

А потім були запитання. Молодь цікавилась хто саме і яким чином заносить інформацію про боржника до відповідного реєстру, як діє механізм прилюдних торгів арешто-
ваним майном, і які види допомоги та з яких галузей права можна отримати в центрах (бюро) правової допомоги.

24 жовтня 2017 року в Головному територіальному управлінні юстиції у 
Чернігівській області відбулось засідання Чернігівської обласної міжвідом-
чої координаційно-методичної ради з правової освіти населення.

З питань порядку денного доповіли: керівник територіального управління 
юстиції Олег Трейтяк, директор Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Чернігівській області Ірина Протченко, директор 
Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій Чернігівського на-
ціонального технологічного університету Людмила Остапенко, начальник Черні-
гівського міського відділу пробації Центрального міжрегіонального управління з 
питань виконання покарань та пробації Євгеній Скалюн, директор Чернігівського 
обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Алла Кот.

«Сьогодні ми зібрались аби обговорити актуальні питання правової освіти на-
селення, розповісти про загальнонаціональний правопросвітницький проект Мініс-
терства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!», що реалізується Мін’юстом у спів праці з 
системою БПД та територіальними органами юстиції. Наразі проект активно впро-
ваджується в маси, ми інформуємо громадян про їх права та спілкуємось з жите-
лями нашого міста про способи захисту прав», - зазначив начальник Головного 
територіального управління юстиції у Чернігівській області Олег Трейтяк.

Він поінформував присутніх, що в 2017 році проект «Я МАЮ ПРАВО!» сфо-
кусований на аграріїв та селян, громадян, які мають право на субсидії, власників 
бізнесу та майна, студентів, громадян, в яких виникає потреба вирішити спір, гро-

мадян, які мають право на аліменти.
«Знання громадянами своїх прав і вміння їх захистити - це найкращий спосіб 

протистояти чиновницькому свавіллю. Тож команда управління юстиції робить 
все для того, щоб кожна людина могла сказати: «Я знаю свої права. Я маю план 
дій і буду себе захищати»», - мовив членам Ради Олег Трейтяк.

Ірина Протченко поінформувала, що з метою інформування населення про 
їх права та в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» центрами з надання безоплатної 
правової допомоги у Чернігівській області проведено: 22 правопросвітницьких за-
ходи у закладах освіти; 50 – у державних установах; 2 «Дні відкритих дверей» та 
29 заходів у інших установах.

Говорили й про співпрацю територіальних підрозділів пробації та центрів со-
ціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо взаємного обміну інформацією 
про випадки насильства з боку осіб, які перебувають на обліку служби пробації; 
проведення тематичних інформаційно-просвітницьких кампаній у студентському 
середовищі з питань розвитку правової освіти тощо.

Так, Людмила Остапенко зупинилася на важливості ролі правової освіти для 
студентства, зазначивши, що ретельної уваги потребують засоби формування та 
розвитку правової культури молоді. Євгеній Скалюн і Алла Кот поінформували 
про спільну роботу уповноважених органів з питань пробації з центрами соціаль-
них служб для сім’ї, дітей та молоді та заходи, що проводяться в рамках такої 
взаємодії.

Позбавлення батьківських прав
Народження дитини є однією з найрадісніших і найщасливіших подій у 

житті, що одночасно супроводжується виникненням певних прав і обов’язків 
батьків. На жаль, все частіше мають місце випадки позбавлення батьківських 
прав одного або навіть і обох батьків за ухилення від обов’язків по вихованню 
своєї дитини, жорстке ставлення до неї тощо. 

Позбавлення батьківських прав є надзвичайним заходом впливу на осіб, які по-
рушують батьківські обов’язки. Тому питання про його застосування може бути вирі-
шене лише судом після повного, всебічного й об’єктивного з’ясування ним обставин 
справи і характеру ставлення батьків до дітей. 

Батьки можуть бути позбавлені батьківських прав щодо усіх своїх дітей або 
щодо когось з них, якщо вони не досягли 18 років.

З позовом про позбавлення батьківських прав до суду можуть звернутися один 
з батьків, опікун, піклувальник, особа, в сім’ї якої проживає дитина, заклад охорони 
здоров’я або навчальний заклад, в якому вона перебуває, орган опіки та піклування, 
прокурор, а також сама дитина, яка досягла 14 років.

Інші особи та родичі дитини, що є свідками неналежного поводження батьків, 
права на пред’явлення позову не мають. Вони можуть звернутися з відповідною за-
явою до органу опіки та піклування або до прокурора.

Частина 1 статті 164 Сімейного кодексу України встановлює вичерпний перелік 
підстав позбавлення батьків батьківських прав, якщо вона, він: не забрали дитину з 
пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я без поважної причини і 
протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування; ухиляють-
ся від виконання своїх обов’язків по вихованню дитини; жорстоко поводяться з ди-

тиною; є хронічними алкоголіками або наркоманами; вдаються до будь-яких видів 
експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва; засуджені за 
вчинення умисного злочину щодо дитини. 

Особи, позбавлені батьківських прав, втрачають усі права, засновані на факті їх 
споріднення з дитиною. Виплата аліментів, пенсій та грошової допомоги на дитину 
такому батьку або матері припиняється. Батьки, позбавлені батьківських прав, та-
кож втрачають право на пенсію та відшкодування шкоди у разі втрати годувальника.

Варто пам’ятати, що дитина, батьки якої позбавлені батьківських прав, може 
бути усиновлена без їхньої згоди.

Водночас слід зауважити, батьки, позбавлені батьківських прав, не звільняють-
ся від обов’язку щодо утримання дитини.

При задоволенні позову щодо позбавлення батьківських прав суд одночасно 
приймає рішення про стягнення аліментів на дитину.

Проте, якщо батьки змінили поведінку, спосіб життя, ставлення до виховання 
дитини, вони можуть бути відновлені в судовому порядку у батьківських правах. 
Втім, якщо дитина була усиновлена і усиновлення не скасоване або судом не визна-
не недійсним, поновлення батьківських прав буде неможливим. Також поновлення 
неможливе, якщо на час розгляду справи судом дитина досягла повноліття.

Головний спеціаліст відділу державної реєстрації актів цивільного стану 
Управління державної реєстрації  Головного територіального управління 

юстиції у Чернігівській області 
Оксана Слєдовська


