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На запитання громадян 
відповідає Міністр юстиції

Доброго дня! Шановний міністре, скажіть, будь ласка, чи можна якось 
позбавити батьківських прав одного із батьків, який зовсім забув про 
дитину?

Інститут позбавлення батьківських прав залиша-
ється виключним, крайнім заходом впливу на бать-
ків, які недобросовісно виконують свої обов’язки 
щодо виховання та утримання своїх дітей.

Що може стати причиною позбавлення бать-
ківських прав?

Сімейний кодекс містить виключний перелік під-
став позбавлення батьківських прав, якщо батьки:

1) не забрали дитину з пологового будинку або з 
іншого закладу охорони здоров’я і протягом 6 місяців 
не виявляли щодо неї батьківського піклування;

2) ухиляються від виконання своїх обов’язків по 
вихованню дитини;

3) жорстоко поводяться з дитиною;
4) є хронічними алкоголіками або наркоманами;
5) вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до же-

бракування та бродяжництва; 
6) засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо 

дитини.
Що потрібно для позбавлення батьківських прав?
Для позбавлення батьківських прав необхідно:
 – встановити, що особа свідомо порушує батьківські обов’язки, злісно не 

виконує вимоги та рекомендації органів опіки і піклування, служб у справах 
неповнолітніх, навмисно ухиляється від лікування;

– звернутись до органу опіки та піклування з тим, щоб отримати висновок 
щодо умов життя і виховання дитини, поведінку батьків, їх взаємини з дітьми 
та відношення до виконання своїх батьківських обов’язків;

 – звернутись до суду з заявою про позбавлення батьківських прав.
Хто може звернутися до суду?
Суд розглядає справи про позбавлення батьківських прав розглядаються 

за заявою:
- одного із батьків, опікуна, піклувальника, особи в сім’ї якої проживає ди-

тина;
- закладу охорони здоров’я, навчального або іншого дитячого закладу, в 

якому вона перебуває;
- органу опіки та піклування;
- прокурора;
- самої дитини, яка досягла чотирнадцяти років.
Справи про позбавлення батьківських прав розглядає суд за місцем реє-

страції того з батьків, якого хочуть позбавити прав. 
При розгляді судом таких питань є обов’язковою участь органу опіки та 

піклування, який подає суду письмовий висновок щодо обставин справи. 
Які права втрачають батьки, позбавлені батьківських прав?
1) особисті немайнові права щодо дитини (наприклад, право вирішувати 

питання виховання дитини та навіть вільно спілкуватися з нею, право давати 
дозвіл на зміну дитиною свого і’мя прізвища чи імені, право визначати місце 
проживання дитини та дозволяти чи забороняти її виїзд закордон тощо);

2) перестають бути законним представником дитини (не можуть представ-
ляти без окремої довіреності її інтереси в судах чи інших органах);

3) втрачають права на будь-які пільги та державну допомогу, що надають-
ся сім’ям з дітьми;

4) не можуть бути усиновлювачем, опікуном та піклувальником (тобто не 
зможуть усиновити іншу дитину);

5) не можуть одержати в майбутньому тих майнових прав, пов’язаних із 
батьківством, які вони могли б мати у разі своєї непрацездатності; 

6) втрачають інші права, засновані на спорідненості з дитиною (наприклад, 
їх дитина може бути усиновлена без їх згоди, як батьків);

7) втрачають право на спадкування після дитини (крім випадків, коли це 
передбачене заповітом дитини).

Слід зауважити, що особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється 
від обов’язку утримувати дитину. При задоволенні позову щодо позбавлення 
батьківських прав суд одночасно приймає рішення про стягнення аліментів 
на дитину. 

Якими будуть наслідки позбавлення батьківських прав?
Позбавлення батьківських прав одного з батьків. Дитина залишається 

жити з другим з батьків. Суд може прийняти рішення про виселення того з 
батьків, хто позбавлений батьківських прав, з житла, в якому він проживає 
з дитиною, якщо у нього є інше житло, або примусово поділити житло чи 
зобов’язати здійснити його примусовий обмін.

Позбавлення батьківських прав обох батьків. Дитина передається під опіку 
органам опіки та піклування. Ці органи вирішують, яким особам або устано-
вам слід передати дитину на виховання. Вони призначають опікуна (піклу-
вальника) (наприклад, дитина може бути передана на виховання бабусі та 
дідусю, повнолітнім брату та сестри, іншим родичам дитини, мачусі, вітчиму, 
які виявили таке бажання та звернулися з відповідною заявою) або, врахову-
ючи вік та стан її здоров’я, обирають інші форми влаштування дітей, зокре-
ма: усиновлення, передача дитини до прийомної сім’ї, до дитячого будинку 
сімейного типу, патронатному вихователю, інших спеціальних закладів для 
дітей, позбавлених батьківського піклування.

Куди звертатися, щоб отримати детальну консультацію? 
До єдиного контактного центру системи безоплатної правової допомоги за 

номером 0 800 213 103.

12 вересня 2018 року в Чернігові перебу-
вав з робочим візитом радник Міністра юс-
тиції Ігор Алексєєв.

Ранком відбувся прес-брифінг у Чернігів-
ській обласній державній адміністрації, а вже 
згодом під головуванням Юлії Свириденко, 
в.о. голови Чернігівської обласної державної 
адміністрації, провели розширене засідання 
регіональних штабів з координації, моніторин-
гу та контролю за станом виконання органами 
державної виконавчої служби Чернігівської об-
ласті рішень про стягнення заборгованості по 
заробітній платі та аліментів.

«На Чернігівщині хороша ситуація з пога-
шенням заборгованості по заробітній платі. 
Але так не у всіх областях, і шляхи вирішення 
проблем варто шукати не лише на місцях, а й 
на загальнодержавному рівні», - відзначив Ігор 
Алексєєв.

Продовжуючи тему очільник управління юстиції Олег Трейтяк сказав, що органами юстиції Чернігівської області прове-
дена значна інформаційна робота, і кожен боржник знає і розуміє важливість погашення боргу, хоч це директор підприєм-
ства, хоч неплатник аліментів.

«Ми маємо ефективні важелі впливу і з початку року нами вже стягнуто більше ніж 10 млн гривень з підприємств-борж-
ників по зарплаті. Але за цією сухою статистикою стоїть щоденна кропітка робота наших працівників», - додав Олег Трей-
тяк.

Були на засіданні й жінки, яким чоловіки довгий час не платили аліментів на дітей. Історія кожної з них доводить ефек-
тивність запроваджених у державі змін, спрямованих на фінансове покращення ситуації з виплатою боргів по аліментам.

Далі радник Міністра юстиції зустрічався зі школярами та студентами. З дев’ятикласниками Чернігівської школи №35 
йшла мова про професію правника взагалі, про те, чим відрізняються професії адвоката, прокурора і нотаріуса і чим саме 
кожен з них займається.

Порядок державної реєстрації змін до 
установчих документів організацій роботодавців

Передумовою створення та функціонування організа-
цій та об’єднань роботодавців є власне наявність саме ро-
ботодавців, підприємців у суспільстві. Із початком тран-
сформації українського суспільства, появою різних форм 
господарювання, реформуванням відносин власності, 
виникненням підприємців як окремого прошарку з’яви-
лася можливість та й виникла потреба їх цивілізованого 
об’єднання.

Організації роботодавців, їх об’єднання представляють пра-
ва і законні інтереси роботодавців в економічній, соціальній, 
трудовій та інших сферах. У країнах з розвинутими ринкови-
ми відносинами організації підприємців відіграють активну 
роль у суспільному житті, співпрацюють з державними орга-
нами, профспілками працівників, їхня діяльність спрямована 
на узгодження державних і корпоративних інтересів, пред-
ставництво і захист соціально-економічних прав та інтересів 
роботодавців. А об’єднання роботодавців — юридичних осіб є 
найбільш поширеними представниками інтересів роботодав-
ців.

Роботодавець – це юридична особа (підприємство, устано-
ва, організація) або фізична особа – підприємець, яка в межах 
трудових відносин використовує працю фізичних осіб.

Роботодавці можуть об’єднуватися в організацію робото-
давців – неприбуткову громадську організацію. Організації 
роботодавців, у свою чергу, можуть об’єднуватися в об’єд-
нання організацій роботодавців – неприбуткову громадську 
організацію.

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань» суб’єктом державної реєстрації є відповідні те-
риторіальні органи Міністерства юстиції України в Автоном-
ній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі 
- у разі державної реєстрації первинних, місцевих, обласних, 
регіональних та республіканських професійних спілок, їх ор-
ганізацій та об’єднань, структурних утворень політичних пар-
тій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних 
осередків всеукраїнських творчих спілок, місцевих, обласних, 
республіканських Автономної Республіки Крим, Київської 
та Севастопольської міських організацій роботодавців та їх 
об’єднань, постійно діючих третейських судів, громадських 
об’єднань, їх відокремлених підрозділів, громадських об’єд-
нань, що не мають статусу юридичної особи, підтвердження 
всеукраїнського статусу громадського об’єднання.

Порядок державної реєстрації змін до установчих доку-
ментів організації роботодавців визначається відповідно до 
вимог чинного законодавства з урахуванням особливостей, 
визначених Законом України «Про організації роботодавців, 
їх об’єднання, права і гарантії діяльності», Цивільним кодек-
сом України та Податковим кодексом України.

Звертаємо Вашу увагу на документи, які необхідні для дер-
жавної реєстрації змін до установчих документів організації 
роботодавців:

Заяву встановленого зразка про державну реєстрацію змін 
до відомостей про юридичну особу;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішен-
ня уповноваженого органу управління юридичної особи про 
зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру – таким 
документом виступає рішення (як правило, у формі протоко-
лу) вищого органу управління організації роботодавців від-
повідно до статуту такої організації. Справжність підписів на 
такому рішенні нотаріально засвідчується;

реєстр осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповно-
важеного органу управління юридичної особи, у якому зазна-
чаються дані щодо:

документ про сплату адміністративного збору;
установчий документ юридичної особи в новій редакції – 

при цьому відповідно до пункту 9 частини 1 статті 15 Закону 
зазначений документ прошивається, пронумеровується та 
підписується засновниками (учасниками), уповноваженими 
ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у 
разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справж-
ність підписів в установчому документі нотаріально засвідчу-
ється.

У разі подання документа представником додатково по-
дається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) 
документа, що підтверджує його повноваження (крім випад-
ку, коли відомості про повноваження цього представника міс-
тяться в Єдиному державному реєстрі) – це зазвичай є дові-
реність. Вимоги до оформлення довіреностей визначаються 
нормами Цивільного кодексу України.

Про прийняте уповноваженим органом організації робо-
тодавців рішення в 60-денний термін повідомляється суб’єкт 
державної реєстрації, в порядку, визначеному Законом. Дер-
жавний реєстратор здійснює розгляд і перевірку поданих до-
кументів впродовж 15 робочих днів від дати їх подання. За 
результатами розгляду державний реєстратор може прийняти 
рішення або про зупинення розгляду, або про відмову у дер-
жавній реєстрації, або про державну реєстрацію змін.

У Чернігівській області рішення уповноваженого органу 
організації роботодавців може подаватися як до Відділу дер-
жавної реєстрації друкованих засобів масової інформації та 
громадських формувань (адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 
40А) так і до відповідних центрів з надання адміністративних 
послуг, а також до місцевих центрів з надання вторинної пра-
вової допомоги – всі адреси центрів можна знайти на сайті 
just.cg.gov.ua.

Начальник Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області

Олег Трейтяк 
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З метою контролю за дотриманням законодавства про держав-
ну реєстрацію нормативно-правових актів постановою Кабінету 
Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затверджен-
ня Положення про державну реєстрацію нормативно-правових 
актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (із змінами) 
(далі – Постанова Кабінету Міністрів України) органам юстиції на-
дано право перевіряти у органах виконавчої влади додержання 
законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових 
актів, у разі потреби вносити пропозиції про усунення виявлених 
порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадо-
вих осіб, винних у допущених порушеннях, інформувати про ви-
явлені порушення правоохоронні органи та засоби масової інфор-
мації.

Механізм проведення перевірок врегульовано Порядком про-
ведення органами юстиції перевірок стану додержання законо-
давства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, 
затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 19 січня 
2012 року № 93/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 
19 січня 2012 року за № 67/20380 (із змінами) (далі – Порядок про-
ведення перевірок).

Органи юстиції здійснюють контроль за додержанням суб’єктами 
нормотворення законодавства про державну реєстрацію норматив-
но-правових актів здійснюють шляхом проведення перевірок.

Види перевірок:
1) безвиїзну перевірку - перевірку, яка проводиться органами 

юстиції щомісяця на підставі переліку актів, прийнятих суб’єктом 
нормотворення, та/або завірених в установленому законодавством 
порядку копій зазначених актів, надісланих цим суб’єктом на вимо-
гу органів юстиції а саме:

Суб’єкт нормотворення щомісяця за підписом його керівника або 
особи, яка виконує його обов’язки, складає з дотриманням хроно-
логії повний перелік прийнятих ним актів за формою, встановленою 
цим Порядком та до 5 числа місяця, наступного за звітним, надси-
лає супровідним листом цей перелік до відповідного органу юстиції. 
У цьому переліку наводяться відомості про акти, прийняті суб’єктом 
нормотворення протягом місяця. Орган юстиції до 10 числа по-
точного місяця здійснює безвиїзну перевірку актів за надісланим 
суб’єктом нормотворення переліком, за результатами якої готує за 
необхідності лист про надання суб’єктом нормотворення завірених 
в установленому законодавством порядку копій зазначених актів 
для проведення їх перевірки щодо додержання законодавства про 
державну реєстрацію нормативно-правових актів.

2) виїзну перевірку - перевірку, яка проводиться органами юсти-
ції відповідно до їх річних планів або позапланово за місцезнахо-
дженням суб’єкта нормотворення;

3) планову перевірку - перевірку, яка проводиться органами юс-
тиції відповідно до річних планів перевірок, які затверджуються ор-
ганами юстиції та до початку її проведення надсилаються суб’єктам 
нормотворення;

4) позапланову перевірку - перевірку, яка проводиться органа-
ми юстиції поза річними планами перевірок, які затверджуються 
органами юстиції, та без попереднього письмового повідомлення 
суб’єкта нормотворення про її проведення.

Основними завданнями проведення перевірок суб’єктів нормо-
творення є виявлення порушень законодавства про державну ре-
єстрацію нормативно-правових актів: неподання, несвоєчасне по-
дання для державної реєстрації нормативно-правових актів, які від-
повідно до законодавства підлягають державній реєстрації, направ-
лення на виконання нормативно-правових актів, що не пройшли 
державної реєстрації та не опубліковані в установленому законом 
порядку, а також надіслання для виконання вказівок, роз’яснень у 
будь-якій формі, що встановлюють правові норми, інших порушень.

При проведенні перевірок працівники управління юстиції зобов’я-
зані: 

1) додержуватися Конституції та законів України, актів Прези-
дента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативно-пра-
вових актів;

2) повно, об’єктивно та неупереджено здійснювати перевірку у 
межах визначених повноважень;

3) ознайомити керівника органу, нормативно-правові акти яко-
го відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації, з 
результатами проведеної перевірки та/або протоколом про адміні-
стративні правопорушення за порушення законодавства про дер-
жавну реєстрацію нормативно-правових актів.

Разом з тим, вони мають право:
1) безперешкодно входити на об’єкт перевірки за службовим по-

свідченням і мати доступ до документів та інших матеріалів, у тому 
числі з обмеженим доступом, потрібних для проведення перевірки;

2) у зв’язку з реалізацією своїх повноважень вимагати надання 
необхідних документів та іншої інформації, у тому числі з обмеже-
ним доступом, а також засвідчених в установленому законодав-
ством порядку копій документів, що можуть бути джерелом інфор-
мації про порушення законодавства про державну реєстрацію нор-
мативно-правових актів, для долучення їх до матеріалів перевірки;

3) складати довідки за результатами перевірок щодо стану 
додержання законодавства про державну реєстрацію норматив-
но-правових актів;

4) у зв’язку з реалізацією своїх повноважень та відповідно до 
закону звертатись до органів прокуратури, інших правоохоронних 
органів.

Якщо за результатами перевірки виявлено порушення законо-
давства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, на 
керівника суб’єкта нормотворення складається протокол про адмі-
ністративне правопорушення в порядку, встановленому законодав-
ством.

Начальник Головного територіального управління юстиції  
у Чернігівській області  

Олег Трейтяк

Особливості нотаріального посвідчення довіреностей

Представництво сторін у 
виконавчому провадженні

Умови і порядок виконання рішень судів та інших органів (посадо-
вих осіб), що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню, 
визначає Закону України «Про виконавче провадження».

Згідно з частиною першою статті 15 Закону України «Про виконавче 
провадження» сторонами виконавчого провадження є стягувач і борж-
ник. Стягувачем є фізична або юридична особа чи держава, на користь 
чи в інтересах яких видано виконавчий документ. Боржником є визначе-
на виконавчим документом фізична або юридична особа, держава, на 
яких покладається обов’язок щодо виконання рішення.

Визначення поняття представництва міститься в Цивільному кодексі 
України. Це правовідношення, в якому одна сторона (представник) зо-
бов’язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку 
вона представляє.

Представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу 
юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного за-
конодавства.

Потреба в представництві може виникати тоді, коли особа, яку пред-
ставляють в силу закону (наприклад, через відсутність дієздатності або її 
обмежені) або конкретних життєвих обставин (через хворобу, відряджен-
ня, зайнятості) не може особисто здійснювати свої права і обов’язки.

У рамках виконавчого провадження найчастіше до послуг представни-
ків звертаються заради того, щоб скористатися спеціальними знаннями і 
досвідом представника.

За допомогою представництва можуть здійснюватися не тільки майно-
ві, але і деякі особисті немайнові права, проте не допускається вчинення 
через представників угод, що за своїм характером можуть бути зроблені 
тільки особисто, а також інших угод у випадках, передбачених законом 
(наприклад, тільки особисто можна скласти заповіт, укласти договір до-
вічного утримання та ін.). Також Законом України «Про виконавче прова-
дження» визначено умови виконання рішень, за якими боржник зобов’я-
заний особисто вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення.

Згідно положень Цивільного кодексу України представництво може 
бути за законом та за договором.

Законним є представництво інтересів неповнолітніх осіб та осіб, визна-
них судом недієздатними та безвісно відсутніми, а підставами для допус-
ку законних представників відповідно будуть: свідоцтво про народження 
дитини або рішення суду, акт про призначення опікуном або піклувальни-
ком, а також опікуном майна.

Договірним є представництво, що здійснюється у виконавчому про-
вадженні на підставі договору. Представництво, яке ґрунтується на дого-
ворі, може здійснюватися за довіреністю або ґрунтуватися на акті органу 
юридичної особи. Довіреністю є письмовий документ, що видається одні-
єю особою іншій особі для представництва перед третіми особами.

Представництво сторін у виконавчому провадженні визначено статтею 
16 вищевказаного закону, згідно якої сторони можуть реалізувати свої 
права і обов’язки у виконавчому провадженні самостійно або через пред-
ставників. Особиста участь фізичної особи у виконавчому провадженні 
не позбавляє її права мати представника, крім випадку, коли боржник 
згідно з рішенням зобов’язаний вчинити певні дії особисто.

Діти та особи, визнані судом недієздатними, реалізують свої права та 
виконують обов’язки, пов’язані з виконавчим провадженням, відповідно 
до вимог закону через своїх законних представників. 

Участь юридичних осіб у виконавчому провадженні здійснюється їх 
керівниками чи органами, посадовими особами, які діють в межах повно-
важень, наданих їм законом, або через представників юридичної особи.

Представником юридичної особи у виконавчому провадженні може 
бути особа, яка відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 
має право вчиняти дії від імені такої юридичної особи без довіреності. 
Повноваження представника юридичної особи у виконавчому про-
вадженні можуть бути підтверджені довіреністю, виданою і оформленою 
відповідно до закону. Представник може вчиняти від імені особи, яку він 
представляє, усі процесуальні дії, що їх має право вчиняти така особа. 
Дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи у 
виконавчому провадженні можуть міститися в Єдиному державному реє-
стрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських форму-
вань або у виданій довіреності.

Дуже частими є випадки представництво сторін у виконавчому про-
вадженні адвокатом. 

Частина четверта статті 16 Закону встановлює, що повноваження ад-
воката як представника посвідчуються ордером, дорученням органу чи 
установи, що уповноважені законом на надання безоплатної правової 
допомоги, або договором про надання правової допомоги. До ордера 
обов’язково додається витяг з договору, в якому зазначаються повнова-
ження адвоката як представника або обмеження його прав на вчинення 
окремих дій як представника сторони виконавчого провадження. Витяг 
засвідчується підписами сторін договору.

Форма довіреності встановлюється статтею 245 Цивільного кодексу 
України, форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відповідно 
до закону має вчинятися правочин. Довіреність, що видається у поряд-
ку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню, крім випадків, 
встановлених частиною четвертою цієї статті (частина друга статті 245 
Кодексу).

Згідно частини першої статті 219 Кодексу у разі недодержання вимоги 
закону про нотаріальне посвідчення одностороннього правочину такий 
правочин є нікчемним.

Таким чином, у випадку видачі особі довіреності, що не відповідає фор-
мі, в якій повинен вчинятися зазначений правочин, право на представни-
цтво сторони виконавчого провадження така особа не має.

Закон України «Про виконавче провадження» також встановлю пере-
лік осіб, які не можуть бути представниками у виконавчому провадженні. 
Так згідно частини 1 статі 17 Закону не можуть бути представниками у 
виконавчому провадженні: 

1) особи, які не мають повної цивільної дієздатності;
2) судді, слідчі, прокурори, працівники підрозділів, які провадять опе-

ративно-розшукову діяльність, експерти, спеціалісти, перекладачі, суб’єк-
ти оціночної діяльності - суб’єкти господарювання, які діють як учасни-
ки цього виконавчого провадження, виконавці та помічники приватних 
виконавців, крім випадків, коли вони діють як законні представники або 
уповноважені особи відповідного органу, що є стороною виконавчого 
провадження;

3) інші особи, які відповідно до закону не можуть здійснювати пред-
ставництво.

Таким чином питання представництва у виконавчому провадженні до-
сить детально регулюється профільним законом та чинним законодав-
ством України, зокрема Цивільним кодексом України.

Заступник начальника Управління – начальник відділу примусового 
виконання рішень Управління державної виконавчої служби 

Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області  
Ігор Бондарев

Проведення перевірки суб’єктів нормотворення на додержання 
законодавства щодо державної реєстрації нормативно-правових актів

Статтею 237 Цивільного кодексу Укра-
їни (далі – ЦКУ) визначено, що представ-
ництвом є правовідношення, в якому одна 
сторона (представник) зобов’язана або має 
право вчинити правочин від імені другої сто-
рони, яку вона представляє. 

Представництво виникає на підставі дого-
вору, закону, акта органу юридичної особи 
та з інших підстав, встановлених актами ци-
вільного законодавства.

Правочин, вчинений представником, 
створює, змінює, припиняє цивільні права та 
обов’язки особи, яку він представляє.

Стаття 244 ЦКУ визначає, що представ-
ництво, яке ґрунтується на договорі, може 
здійснюватися за довіреністю.

Довіреністю є письмовий документ, що 
видається однією особою іншій особі для 
представництва перед третіми особами.

Відповідно до частин першої та другої 
статті 245 ЦКУ форма довіреності повинна 
відповідати формі, в якій відповідно до за-
кону має вчинятися правочин. Довіреність, 
що видається у порядку передоручення, 
підлягає нотаріальному посвідченню, крім 
випадків, встановлених частиною четвертою 
цієї статті. 

Так, довіреність на одержання заробітної 
плати, стипендії, пенсії, аліментів, інших пла-
тежів та поштової кореспонденції (поштових 
переказів, посилок тощо) може бути посвід-
чена посадовою особою організації, в якій 
довіритель працює, навчається, перебуває 
на стаціонарному лікуванні, або за місцем 
його проживання

Частиною третьою статті 245 ЦКУ визна-
чено довіреності, посвідчені відповідними 
посадовими особами, які прирівнюються до 
нотаріально посвідчених, зокрема, довіре-
ність військовослужбовця або іншої особи, 
яка перебуває на лікуванні у госпіталі, са-
наторії та іншому військово-лікувальному 
закладі, може бути посвідчена начальником 
цього закладу, його заступником з медичної 
частини, старшим або черговим лікарем.

Довіреність військовослужбовця, а в пунк-
тах дислокації військової частини, з’єднання, 
установи, військово-навчального закладу, 
де немає нотаріуса чи органу, що вчиняє 
нотаріальні дії, також довіреність працівни-
ка, члена його сім’ї і члена сім’ї військовос-
лужбовця може бути посвідчена командиром 
(начальником) цих частини, з’єднання, уста-
нови або закладу. 

Довіреність особи, яка тримається в уста-
нові виконання покарань чи слідчому ізо-
ляторі, може бути посвідчена начальником 
установи виконання покарань чи слідчого 
ізолятора. 

Довіреність особи, яка проживає у насе-
леному пункті, де немає нотаріусів, може 
бути посвідчена уповноваженою на це по-
садовою особою органу місцевого самовря-
дування, крім довіреностей на право розпо-
рядження нерухомим майном, довіреностей 
на управління і розпорядження корпоратив-
ними правами та довіреностей на користу-
вання і розпорядження транспортними за-
собами.

Довіреність суб’єкта права на безоплатну 
вторинну правову допомогу, за зверненням 
якого прийнято рішення про надання такої 
допомоги, може бути посвідчена посадовою 
особою органу (установи), уповноваженого 
законом на надання безоплатної правової 
допомоги.

У довіреності мають бути чітко визначені 
юридичні дії, які належить вчинити повіре-
ному. Дії, які належить вчинити повіреному, 
мають бути правомірними, конкретними та 
здійсненними.

Відповідно до статті 238 ЦКУ представ-
ник може бути уповноважений на вчинення 
лише тих правочинів, право на вчинення 
яких має особа, яку він представляє.

Представник не може вчиняти правочин, 
який відповідно до його змісту може бути 
вчинений лише особисто тією особою, яку 
він представляє.

Представник не може вчиняти правочин 
від імені особи, яку він представляє, у своїх 
інтересах або в інтересах іншої особи, пред-
ставником якої він одночасно є, за винятком 
комерційного представництва, а також щодо 
інших осіб, встановлених законом.

Законодавцем визначено певні умови 
щодо нікчемності довіреності. Так, довіре-
ність на укладання договору дарування, у 
якій не встановлено прізвище, ім’я, по бать-
кові або повне найменування обдаровувано-
го, є нікчемною.

Відповідно до статті 247 ЦКУ строк дові-
реності встановлюється у довіреності. Строк 
дії зазначається словами та визначається 
роками, місяцями, тижнями, днями і не може 
бути визначений настанням будь-якої події. 
Довіреність, у якій не зазначена дата її по-
свідчення, є нікчемною.

Якщо строк довіреності не встановлено, 
вона зберігає чинність до припинення її дії.

Статтею 240 ЦКУ передбачено, що пред-
ставник зобов’язаний вчиняти правочин за 
наданими йому повноваженнями особисто. 
Представник може передавати своє повно-
важення частково або в повному обсязі ін-
шій особі, якщо це встановлено законом або 
договором між особою, яку представляють, 
і представником, або якщо представник був 

вимушений до цього з метою охорони інтере-
сів особи, яку представляє.

Довіреність, видана в порядку передору-
чення, підлягає нотаріальному посвідченню 
після подання основної довіреності, у якій 
застережене право на передоручення, при 
цьому нотаріус роз’яснює положення статті 
240 ЦКУ, якою встановлено, що представ-
ник, який передав своє повноваження іншій 
особі, повинен повідомити про це особу, яку 
він представляє, та надати їй необхідні ві-
домості про особу, якій передано відповідні 
повноваження (замісника).

У довіреності, виданій в порядку пере-
доручення, не допускається передавання 
повіреній особі права на передоручення. До-
віреність, видана в порядку передоручення, 
не може містити в собі більше прав, ніж їх 
передано за основною довіреністю. Строк 
дії такої довіреності не може перевищувати 
строк дії основної довіреності, на підставі 
якої вона видана.

Підстави припинення представництва за 
довіреністю визначені статтею 248 ЦКУ, 
зокрема, довіреність припиняє дію у разі 
закінчення її строку; скасування довіре-
ності особою, яка її видала; відмови пред-
ставника від вчинення дій, що були визна-
чені довіреністю; припинення юридичної 
особи, яка видала довіреність; припинення 
юридичної особи, якій видана довіреність; 
смерті особи, яка видала довіреність, ого-
лошення її померлою, визнання її недієз-
датною або безвісно відсутньою, обмежен-
ня її цивільної дієздатності, смерті особи, 
якій видана довіреність, оголошення її 
померлою, визнання її недієздатною або 
безвісно відсутньою, обмеження її цивіль-
ної дієздатності. З припиненням представ-
ництва за довіреністю втрачає чинність 
передоручення. 

Довіреність, за винятком безвідкличної, 
або передоручення, може бути скасована 
у будь-який час особою, яка видала довіре-
ність. Відмова від цього права є нікчемною 
(стаття 249 ЦКУ).

Довіреності, що посвідчені нотаріусом, 
а також довіреності, видані в порядку пе-
редоручення, припинення їх дії підлягають 
обов’язковій реєстрації в Єдиному реєстрі 
довіреностей у порядку, встановленому По-
ложенням про Єдиний реєстр довіреностей, 
затвердженим наказом Міністерства юстиції 
України від 28.12.2006 № 111/5.

Головний спеціаліст відділу з питань 
нотаріату Головного територіального 

управління юстиції у Чернігівській області  
Наталія Баклажко
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Особливості укладання та посвідчення договору довічного утримання Внесення змін відповідно до статті 53 
Сімейного кодексу України

Відповідно до статті 53 Сімейного кодексу України, якщо при реє-
страції шлюбу дружина, чоловік зберегли дошлюбні прізвища, вони 
мають право подати до органу державної реєстрації актів цивільного 
стану (далі-ДРАЦС), який зареєстрував їхній шлюб, або відповідного 
органу за місцем їхнього проживання заяву про обрання прізвища 
одного з них як їхнього спільного прізвища або про приєднання до 
свого прізвища прізвище другого з подружжя.

У разі зміни прізвища орган ДРАЦС видає нове Свідоцтво про 
шлюб.

Ця стаття містить один із механізмів зміцнення сім’ї. Якщо при 
державній реєстрації шлюбу кожен залишився на дошлюбному 
прізвищі, їм надана можливість ще раз повернутися до вирішення 
питання прізвища.

Процедура зміни одним з подружжя свого дошлюбного прізвища 
на шлюбне є максимально спрощеною. Внесення змін до актового 
запису про шлюб провадиться відповідно до Правил внесення змін 
до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання.

Заява про внесення змін до актового запису цивільного стану 
за встановленою формою, подається до відділу ДРАЦС за місцем 
проживання заявника, а у випадках, передбачених статті 53 Сімей-
ного кодексу України, також до відділу ДРАЦС за місцем зберігання 
першого примірника актового запису про шлюб при пред’явленні 
паспорта або паспортного документа.

Громадяни України, а також іноземці і особи без громадянства, які 
проживають за кордоном, подають аналогічну заяву про внесення 
змін до актового запису цивільного стану, складеного органом ДРА-
ЦС України, до дипломатичного представництва або консульської 
установи України. Іноземці, особи без громадянства, які постійно 
проживають в Україні, подають заяву про внесення змін до актово-
го запису цивільного стану, складеного органом ДРАЦС України, до 
відділу ДРАЦС за місцем проживання. Відділ ДРАЦС, дипломатичне 
представництво чи консульська установа України не вправі відмо-
вити громадянину в прийнятті та розгляді заяви про внесення змін.

Заява про внесення змін до актового запису цивільного стану 
подається особою, щодо якої складено актовий запис та яка бажає 
змінити прізвище. Разом із заявою про внесення змін до актового 
запису цивільного стану заявником подається свідоцтво про держав-
ну реєстрацію актів цивільного стану, яке підлягає зміні. В даному 
випадку Свідоцтво про зміну імені не видається.

Звертаю увагу, що такий порядок внесення змін до актового за-
пису про шлюб поширюється лише на шлюби, зареєстровані після 
01 січня 2004 року.

Головний спеціаліст відділу державної реєстрації актів 
цивільного стану Управління державної реєстрації  

Головного територіального управління юстиції  
у Чернігівській області  

Олександра Бей

Обмеження для державних службовців, передбачені  
Законом України «Про запобігання корупції»

Окремі питання оформлення права власності на нерухоме майно, 
утворене шляхом поділу, виділу або об’єднання майна

Вступаючи на державну службу, особа, крім прав та 
основних обов’язків державного службовця, свідомо 
й добровільно приймає встановлені законодавством 
обмеження і заборони. Правові обмеження державних 
службовців зумовлені специфікою виконуваних ними 
державних функцій і службових повноважень.

Такі правові обмеження й заборони стосуються осіб, 
які мають намір вступити на державну службу, і діють 
протягом усього часу проходження цими особами дер-
жавної служби. Деякі обмеження продовжують діяти й 
після припинення чи звільнення з державної служби.

Отже, законом України «Про запобігання корупції» 
передбачено наступні обмеження, спрямовані на запобі-
гання корупційним та пов’язаним з корупцією правопо-
рушенням: обмеження щодо використання службових 
повноважень чи свого становища; обмеження щодо 
одержання подарунків; обмеження щодо сумісництва та 
суміщення з іншими видами діяльності; обмеження після 
припинення діяльності, пов›язаної з виконанням функцій 
держави, місцевого самоврядування; обмеження спіль-
ної роботи близьких осіб.

Зупинимося коротко на кожному з них.
Отже особам, уповноваженим на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, забороняється 
використовувати свої службові повноваження або своє 
становище та пов’язані з цим можливості з метою одер-
жання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у 
тому числі використовувати будь-яке державне чи кому-
нальне майно або кошти в приватних інтересах.

Також вищевказаним особам забороняється безпосе-
редньо або через інших осіб вимагати, просити, одержу-
вати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридич-
них або фізичних осіб:

1)у зв’язку із здійсненням такими особами діяльності, 
пов’язаної із виконанням функцій держави або місцево-
го самоврядування;

2) якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуван-
ні такої особи.

Водночас, закон дозволяє особам, уповноваженим 
на виконання функцій держави або місцевого самовря-
дування, приймати подарунки, які відповідають загаль-
новизнаним уявленням про гостинність, при цьому чітко 
регламентуючи вартість таких подарунків. 

Так, державний службовець може прийняти подару-
нок, якщо його вартість не перевищує одного прожитко-
вого мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 
день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вар-
тість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи 
осіб) протягом року, не перевищує двох прожиткових мі-
німумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня 
того року, в якому прийнято подарунки.

Передбачені обмеження щодо вартості подарунків не 
поширюється на подарунки, які даруються близькими 
особами або одержуються як загальнодоступні знижки 
на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, 
премії, бонуси.

Слід відмітити, що Законом визначено чіткий алго-
ритм дій, якого державний службовець повинен дотри-
муватися у разі якщо йому пропонують неправомірну 
вигоду чи подарунок, а саме:

1) відмовитися від пропозиції;
2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила 

пропозицію;
3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з 

числа співробітників;
4) письмово повідомити про пропозицію безпосеред-

нього керівника (за наявності) або керівника відповідно-
го органу, підприємства, установи, організації, спеціаль-
но уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Ще одне обмеження, пов’язане з перебуванням на 
державній службі, передбачене Законом «Про запобі-
гання корупції», полягає у забороні державним служ-

бовцям займатися іншою оплачуваною (крім виклада-
цької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, 
інструкторської та суддівської практики із спорту) або 
підприємницькою діяльністю, а також входити до скла-
ду правління, інших виконавчих чи контрольних органів, 
наглядової ради підприємства або організації, що має 
на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи 
здійснюють функції з управління акціями (частками, па-
ями), що належать державі чи територіальній громаді, 
та представляють інтереси держави чи територіальної 
громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії гос-
подарської організації), якщо інше не передбачено Кон-
ституцією або законами України.

Також особам, уповноваженим на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, заборонено 
мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або 
бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням 
повноважень близьким їм особам.

Порушення даного обмеження зазвичай тракту-
ється як конфлікт інтересів і може слугувати підста-
вою притягнення до адміністративної відповідальності.

Як вже зазначалося, деякі обмеження, пов’язані з 
перебуванням на державній службі, діють і після звіль-
нення.

Особам, уповноваженим на виконання функцій дер-
жави або місцевого самоврядування, які звільнилися 
або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з вико-
нанням функцій держави або місцевого самоврядуван-
ня, забороняється:

1) протягом року з дня припинення відповідної діяль-
ності укладати трудові договори (контракти) або вчи-
няти правочини у сфері підприємницької діяльності з 
юридичними особами приватного права або фізичними 
особами - підприємцями, якщо особи, зазначені в абзаці 
першому цієї частини, протягом року до дня припинення 
виконання функцій держави або місцевого самовряду-
вання здійснювали повноваження з контролю, нагляду 
або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо 
діяльності цих юридичних осіб або фізичних осіб - під-
приємців;

2) розголошувати або використовувати в інший спосіб 
у своїх інтересах інформацію, яка стала їм відома у зв’яз-
ку з виконанням службових повноважень, крім випадків, 
встановлених законом;

3) протягом року з дня припинення відповідної діяль-
ності представляти інтереси будь-якої особи у справах 
(у тому числі в тих, що розглядаються в судах), в яких 
іншою стороною є орган, підприємство, установа, органі-
зація, в якому (яких) вони працювали на момент припи-
нення зазначеної діяльності.

За порушення встановлених обмежень, законодав-
ством передбачено адміністративну, а в деяких випад-
ках й кримінальну відповідальність.

Крім того, слід звернути увагу, що відповідно до пунк-
ту 3 частини першої статті 84 Закону України «Про дер-
жавну службу» набрання законної сили рішенням суду 
щодо притягнення державного службовця до адміністра-
тивної відповідальності за корупційне або пов’язане з 
корупцією правопорушення є однією з підстав для при-
пинення державної служби у зв’язку із втратою права на 
державну службу.

Отже розглянуті обмеження та відповідальність за їх 
порушення покликані забезпечити чесне, неупередже-
не та якісне виконання державними службовцями своїх 
обов’язків та підвищити довіру суспільства до держави 
та осіб, які уповноважені виконувати її функції.

Завідувач сектору з питань
запобігання і виявлення корупції

Головного територіального управління
юстиції у Чернігівській області 

Андрій Трубенок

Одним із способів розпорядження нерухомим 
майном, що існує на сьогодні в межах правового 
поля, є такий різновид договірних відносин, як до-
говір довічного утримання (догляду).

За договором довічного утримання (догляду) 
одна сторона (відчужувач) передає другій стороні 
(набувачеві) у власність житловий будинок, квар-
тиру або їх частину, інше нерухоме майно або ру-
хоме майно, яке має значну цінність, взамін чого 
набувач зобов’язується довічно забезпечувати 
відчужувача утриманням та (або) доглядом, на-
давати відчужувачеві матеріальне забезпечення 
(надання житла, придбання продуктів харчування, 
одягу, побутових товарів, виплати грошових сум, 
медичне обслуговування тощо).

Договір довічного утримання (догляду) уклада-
ється у письмовій формі та підлягає нотаріально-
му посвідченню. Крім того, договір довічного утри-
мання (догляду), за яким передається набувачеві 
у власність нерухоме майно, підлягає державній 
реєстрації. У випадку недодержання встановленої 
форми укладення договору довічного утримання 
(догляду) він вважається нікчемним.

Особливістю цього договору є те, що майно 
стає власністю набувача одразу після оформлення 
договору і за життя відчужувача. Проте, на відміну 
від договору дарування набувач обмежений у діях, 
направлених на розпорядження таким майном на 
весь час чинності договору довічного утримання 
(догляду), тобто за життя відчужувача.

Набувач не має права під час дії договору об-
тяжувати одержане майно боргами, відчужувати 
його, передавати у заставу. Також, протягом жит-
тя відчужувача, на це майно не може бути зверне-
не стягнення. Тобто до смерті відчужувача право 
розпорядження майном, переданого за договором 
довічного утримання (догляду) законодавчо обме-
жене. З метою дотримання набувачем зазначених 
обмежень, при нотаріальному посвідченні догово-
ру довічного утримання (догляду) нотаріусом на-
кладається заборона на відчуження такого майна.

Договір довічного утримання (догляду) діє до 
моменту смерті відчужувача (тоді дія договору 
припиняється) або до розірвання договору.

Укладаючи договір довічного утримання (до-
гляду), фізична особа отримує можливість забез-

печити собі довічний догляд, оскільки в самому 
договорі передбачаються конкретні види грошо-
вого і матеріального забезпечення та строки його 
надання. При цьому, навіть випадкова втрата чи 
пошкодження майна, одержаного набувачем, не 
звільняє останнього від взятих на себе обов’язків. 

Крім того, набувач зобов’язаний у разі смер-
ті відчужувача поховати його, навіть якщо це не 
було передбачено договором довічного утриман-
ня (догляду). У тому разі, якщо частина майна 
відчужувача перейшла до його спадкоємців, то 
витрати на його поховання мають бути справед-
ливо розподілені між ними та набувачем. 

Отже, з метою належного виконання договору 
мають бути чітко встановлені права та обов’язки 
сторін. Так, права відчужувача в основному зво-
дяться до права вимагати від набувача своєчас-
ного та повного надання обумовленого договором 
довічного утримання, вимагати розірвання догово-
ру у разі невиконання або неналежного виконання 
набувачем своїх обов’язків за цим договором.

У договорі довічного утримання (догляду) 
в обов’язковому порядку має передбачатися 
обов’язок набувача майна надавати відчужувачу 
довічно матеріальне забезпечення. Стаття 751 
Цивільного кодексу України передбачає необхід-
ність грошової оцінки матеріального забезпечен-
ня, яке щомісячно має надаватися відчужувачу. 
До цієї суми входять не тільки грошові кошти, а й 
вартість товарів, послуг, ліків. Щомісячне матері-
альне забезпечення може встановлювалось або у 
твердій сумі в гривнях, або виходячи з мінімальної 
заробітної плати. 

За взаємною згодою сторони можуть змінюва-
ти умови договору довічного утримання (догляду).

Статтею 752 Цивільного кодексу України визна-
чено, що у разі неможливості подальшого вико-
нання фізичною особою обов’язків набувача за до-
говором довічного утримання (догляду) з підстав, 
що мають істотне значення, обов’язки набувача 
можуть бути передані за згодою відчужувача чле-
ну сім’ї набувача або іншій особі за їхньою згодою.

Розуміючи важливість належного виконан-
ня умов договору, про який йдеться, слід також 
звернути увагу на передбачену законодавством 
можливість його розірвання. Проте, не слід ото-

тожнювати такі поняття, як припинення договору 
довічного утримання, яке, за загальним прави-
лом, відбувається у зв’язку зі смертю відчужувача, 
та розірвання договору. 

Припинення договору довічного утримання (до-
гляду) у зв’язку зі смертю відчужувача відповідає 
строковій природі цього договору. При цьому, для 
припинення договору немає значення, внаслідок 
чого настала смерть відчужувача - хвороба, ста-
рість тощо (природні чинники) чи внаслідок за-
стосування насилля з боку інших осіб (каліцтво, 
доведення до самогубства). 

У разі смерті набувача - фізичної особи можли-
ве як припинення договору довічного утримання 
(догляду), так і його продовження. Згідно статті 
757 Цивільного кодексу України обов’язки набу-
вача за договором довічного утримання (догляду) 
переходять до тих спадкоємців, до яких перейшло 
право власності на майно, що було передане від-
чужувачем. 

На законодавчому рівні чітко закріплено, що 
договір довічного утримання (догляду) може бути 
розірваний за рішенням суду на вимогу відчужу-
вача або третьої особи, на користь якої він був 
укладений, у разі невиконання або неналежного 
виконання набувачем своїх обов’язків, незалежно 
від його вини та на вимогу набувача.

Розірвання договору довічного утримання (до-
гляду) на вимогу відчужувача або третьої особи, 
на користь якої він був укладений, у разі неви-
конання або неналежного виконання набувачем 
своїх обов’язків є прикладом так званої «відпові-
дальності без вини» набувача. У разі розірвання 
договору довічного утримання (догляду) у зв’язку 
з невиконанням або неналежним виконанням 
набувачем обов’язків за договором відчужувач 
набуває право власності на майно, яке було ним 
передане, і має право вимагати його повернен-
ня. Витрати, зроблені набувачем на утримання та 
(або) догляд відчужувача, не підлягають повер-
ненню.
Заступник начальника відділу з питань нотаріату 

Головного територіального управління юстиції 
у Чернігівській області  

Надія Авраменко

Цивільним кодексом України встановлено, що пра-
вом власності є право особи на річ (майно), яке вона 
здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалеж-
но від волі інших осіб. Власникові належать права воло-
діння, користування та розпоряджання своїм майном.

Майно, що є у власності двох або більше осіб (спів-
власників), належить їм на праві спільної власності 
(спільне майно). Майно може належати особам на 
праві спільної часткової або на праві спільної сумісної 
власності. Під спільною частковою власністю розумі-
ють власність двох чи більше осіб із визначенням час-
ток кожного з них у праві власності. Суб›єктами права 
спільної часткової власності можуть бути фізичні осо-
би, юридичні особи, держава, територіальні громади.

Власники майна мають право поділити, об’єднати 
або виділити частки із майна, що є у спільній частковій 
власності. Поділ спільного майна, виділ у натурі част-
ки із майна в окремих випадках призводить до припи-
нення спільної часткової власності. 

Так, у разі виділу співвласником у натурі частки із 
спільного майна для співвласника, який здійснив та-
кий виділ, право спільної часткової власності на це 
майно припиняється. Така особа набуває право влас-
ності на виділене майно, і у випадку, встановленому 
законом, таке право підлягає державній реєстрації.

 Майно, що є у спільній частковій власності, також 
може бути поділене в натурі між співвласниками за 
домовленістю між ними. У разі поділу спільного майна 
між співвласниками право спільної часткової власно-
сті на нього припиняється.

 Договір про виділ у натурі частки з нерухомого 
спільного майна, а також договір про поділ нерухомо-
го майна, що є у спільній частковій власності, укла-
дається у письмовій формі і підлягає нотаріальному 
посвідченню.

Нагадаємо, що під державною реєстрацією речо-
вих прав на нерухоме майно та їх обтяжень розумієть-
ся офіційне визнання і підтвердження державою фак-
тів набуття, зміни або припинення речових прав на не-
рухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення 
відповідних відомостей до Державного реєстру речо-
вих прав на нерухоме майно (далі – Державний реє-
стр прав). В результаті поділу, виділу частки із майна 
змінюється і сам об’єкт права власності, відповідно до 
Державного реєстру прав необхідно внести актуальну 
інформацію і про об’єкт, і про право власності.

 Щодо проведення державної реєстрації права 
власності на нерухоме майно, утворене шляхом поді-
лу, виділу або об’єднання майна, необхідно зазначити 
наступне.

Державна реєстрація права власності на нерухоме 
майно, утворене шляхом поділу майна, у тому числі 
в результаті виділення окремого об’єкта нерухомого 
майна із складу нерухомого майна, що складається з 
двох або більше об’єктів, або об’єднання майна, про-
водиться за умови наявності технічної можливості та-
кого поділу або об’єднання нерухомого майна та мож-
ливості використання такого майна як самостійного 
об’єкта цивільних правовідносин.

Для державної реєстрації права власності на зе-
мельну ділянку, що створюється шляхом поділу або 
об’єднання, подаються:

документ, що посвідчує право власності на земель-
ну ділянку до її поділу або об’єднання (крім випадків, 
коли право власності на таку земельну ділянку вже 
зареєстровано в Державному реєстрі прав).

Для державної реєстрації права власності на об’єкт 
нерухомого майна, що створюється шляхом поділу 
або об’єднання, подаються:

документ, що посвідчує право власності на об’єкт 
нерухомого майна до його поділу або об’єднання (крім 

випадків, коли право власності на такий об’єкт вже за-
реєстровано в Державному реєстрі прав);

документ, що відповідно до вимог законодавства 
засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будів-
ництвом об’єкта (крім випадків, коли об’єкт нерухомо-
го майна створюється шляхом поділу або об’єднання 
без проведення будівельних робіт, що відповідно до 
законодавства потребують отримання дозволу на їх 
проведення);

технічний паспорт на новостворений об’єкт нерухо-
мого майна;

документ, що підтверджує присвоєння об’єкту 
нерухомого майна адреси (крім випадків поділу або 
об’єднання таких об’єктів нерухомого майна, як квар-
тира, житлове або нежитлове приміщення тощо).

Слід звернути увагу, що документ, який відповід-
но до вимог законодавства засвідчує прийняття в 
експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, не 
вимагається у разі, коли реєстрація такого документа 
здійснювалася в Єдиному реєстрі документів. У тако-
му разі державний реєстратор відповідно до наданих 
заявником у відповідній заяві відомостей про реєстра-
ційний номер документа, що відповідно до вимог зако-
нодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінче-
ного будівництвом об’єкта, обов’язково перевіряє на-
явність реєстрації такого документа в Єдиному реєстрі 
документів, відсутність суперечностей між заявленими 
правами та відомостями, що містяться в цьому Реєстрі.

Для державної реєстрації права власності на не-
рухоме майно, що створюється шляхом поділу або 
об’єднання майна, що перебуває у спільній власності, 
крім вищезазначених документів також подається 
письмова згода всіх співвласників на проведення по-
ділу або об’єднання майна, що перебуває у спільній 
власності.

У разі коли в результаті поділу або об’єднання май-
на, що перебуває у спільній власності, змінюється 
розмір часток у такому праві спільної власності, також 
подається письмова заява або договір співвласників 
про розподіл часток у спільній власності на таке май-
но. При цьому право спільної власності на нерухоме 
майно, що створюється шляхом поділу або об’єднання 
майна, не припиняється.

 Для державної реєстрації права власності на неру-
хоме майно, що створюється шляхом поділу, виділу в 
натурі частки майна, що перебуває у спільній власно-
сті, та має наслідком припинення права спільної влас-
ності для усіх або одного із співвласників, подаються 
договір про поділ спільного майна, договір про виділ у 
натурі частки із спільного майна або відповідне рішен-
ня суду, а також вищезазначені документи про поділ/
об’єднання.

У разі коли в результаті виділу в натурі частки май-
на, що перебуває у спільній власності, у співвласників, 
які не здійснювали виділ в натурі частки, змінюється 
розмір часток у праві спільної власності, подається 
також письмова заява або договір співвласників про 
розподіл часток у спільній власності на таке майно.

Під час проведення державної реєстрації пра-
ва власності на нерухоме майно, що залишається у 
спільній власності після виділу в натурі частки одного 
із співвласників, державний реєстратор зазначає рів-
ні частки у праві спільної часткової власності на таке 
майно, або якщо інше не встановлено законом.

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  

Тетяна Фролова 
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Нестандартна зустріч з молоддю: День відкритих 
дверей для студентів юридичного факультету

В Управлінні державної виконавчої служби завершився день від-
критих дверей. 26 вересня до управління завітали майбутні прав-
ники – студенти юридичного факультету Навчально-наукового 
інституту права і соціальних технологій Чернігівського національ-
ного технологічного університету.

Зустріч за круглим столом була присвячена практичній роботі дер-
жавного виконавця: від початку відкриття виконавчого провадження 
і до його завершення фактичним виконанням. Звичайно, що говори-
ли також про особливості правового статусу державних виконавців 
і зміни, що відбуваються в системі примусового виконання рішень, 
перспективи розвитку цієї професії в Україні та можливість працев-
лаштування до органів державної виконавчої служби після закінчення 
навчання.

Захід видався цікавим, адже молодь зазвичай пропонує нестандартний підхід до вирішення різних життєвих ситуацій.
І завершили зустріч тематичним тренінгом, який провели наші партнери - методисти обласного центру практичної 

психології і соціальної роботи обласного Інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського Ірина Ли-
совецька і Людмила Третиннікова. Спробували сформувати у молоді навички безпечної поведінки в інтернет-просторі 
за допомогою вправи «Історія одного фото» та відео-матеріалів.

Локація правових знань у ТРЦ «HOLLYWOOD»
21 вересня в ТРЦ «Hollywood»  ми створили локацію пра-

вових знань, де фахівці Управління державної виконавчої 
служби проводили Workshop під гаслом «Поїхати з дитиною 
за кордон - легко!».

Тему обрали актуальну, адже відбулись істотні зміни у законодав-
стві у зв’язку з набранням чинності закону #ЧужихДітейНеБуває2.

Спікерами на цьому заході були Людмила Олєйнікова з Управ-
ління державної виконавчої служби та Альона Счаслива з Дес-
нянського відділу державної виконавчої служби м. Чернігова.

Вели розмову з учасниками про документи, що необхідно от-
римати і згодом пред’явити при перетині кордону, про строки дії 
довідки від органів державної виконавчої служби про нараховану 
заборгованість та порядок її отримання. Були питання і про обме-
ження, що застосовуються до неплатників аліментів.

Чернігівські діти знають свої права!
Найсмачніша піца і роздуми над темою прав дитини по-

єднались 20 вересня у Чернігові на кулінарному вечорі.
В ресторації « Мamamia!» за допомогою шеф-кухаря дітла-

хи вчились готувати піцу. А перед тим, як стати до приготу-
вання, нагадали дорослим, що всім варто помити руки. Адже 
гігієна – запорука нашого здоров’я і безпеки життєдіяльності.

Поки «кулінарні шедеври» смажились у печі, наш партнери 
– методисти обласного центру практичної психології і соці-
альної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти 
імені К.Д.Ушинського вправно провели з дітьми правову гру.

Згадали право на харчування, на ім’я, на життя, на медич-
ну допомогу і дозвілля. Розмірковуючи над правом дитини на 
сім’ю, всі погодились, що це право передбачає також  обов’я-
зок допомагати одне одному, слухатись і поважати маму і 
тата. І що важливо – завжди бути захищеними. А ще діти 
знають різницю між правом і забаганкою.

Наші діти – найрозумніші!

Деякі питання 
відповідальності нотаріусів
Відповідальність нотаріуса, що визначається статтями 21 та 27 Закону Укра-

їни «Про нотаріат» (далі – Закон), полягає в тому, що шкода, заподіяна особі 
внаслідок незаконних дій або недбалості приватного нотаріуса, відшкодовується 
в повному розмірі. В свою чергу, шкода, заподіяна особі внаслідок незаконних 
або недбалих дій державного нотаріуса, відшкодовується в порядку, передбаче-
ному законодавством України.

Незаконними дії нотаріуса може визнати тільки суд. Тому рішення про задо-
волення позову у справах щодо відшкодування шкоди може бути постановлене 
лише за умови розгляду судом питання про недійсність нотаріального акта через 
незаконність дій нотаріуса, незаконність вчиненої нотаріальної дії або відмови у 
її вчиненні.

І Закон, і чинний Цивільний кодекс України встановлюють повне відшкодуван-
ня шкоди. Так, частиною 1 статті 1166 Цивільного кодексу України передбачено, 
що майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю 
особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, 
завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі 
особою, яка її завдала.

При цьому, особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо 
вона доведе, що шкоду завдано не з її вини. Зокрема, нотаріус не несе відпові-
дальності у разі, якщо особа, яка звернулася до нотаріуса за вчиненням нотарі-
альної дії:

подала неправдиву інформацію щодо будь-якого питання, пов’язаного із вчи-
ненням нотаріальної дії;

подала недійсні та/або підроблені документи;
не заявила про відсутність чи наявність осіб, прав чи інтересів яких може сто-

суватися нотаріальна дія, за вчиненням якої звернулася особа.
При відшкодуванні майнової шкоди необхідно враховувати положення статті 

22 Цивільного кодексу України, згідно з якою збитками є:
втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням речі, 

а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого 
порушеного права (реальні збитки); -

доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її 
право не було порушене (упущена вигода).

Крім відшкодування майнової шкоди до нотаріуса на підставі норм, що міс-
тяться в чинному Цивільному кодексі України, зокрема статтях 23 і 1167, може 
бути заявлена вимога про відшкодування фізичній або юридичній особі мораль-
ної шкоди. Стаття 27 Закону не виключає такої можливості, оскільки зазначає 
про повне відшкодування заподіяної шкоди, в тому числі й моральної.

Підстави та порядок відшкодування нотаріусами моральної шкоди в цілому не 
відрізняються від загальних. При цьому, частиною 2 статті 23 Цивільного кодексу 
України визначено, що моральна шкода полягає:

у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з 
каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;

у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з протиправ-
ною поведінкою щодо неї самої, членів її сім’ї чи близьких родичів;

у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку із знищенням 
чи пошкодженням її майна;

у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізич-
ної або юридичної особи.

Моральна шкода відшкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб. 
Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно 
від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, по-
гіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, 
ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для 
відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне зна-
чення. При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності 
і справедливості.

При вирішенні спору про відшкодування моральної шкоди обов’язковому 
з’ясуванню підлягають: наявність такої шкоди, протиправність діяння її заподію-
вача, наявність причинного зв’язку між шкодою і протиправним діянням заподію-
вача, вини заподіювача в її заподіянні.

Крім того, суд повинен з’ясувати, чим підтверджується факт заподіяння пози-
вачеві моральних чи фізичних страждань або втрат немайнового характеру, за 
яких обставин чи якими діями (бездіяльністю) вони заподіяні, в якій грошовій сумі 
чи в якій матеріальній формі позивач оцінює заподіяну йому шкоду та з чого він 
при цьому виходить, а також інші обставини, що мають значення для вирішення 
спору.

Статтею 28 Закону передбачено, що для забезпечення відшкодування шко-
ди, заподіяної внаслідок вчиненої нотаріальної дії та/або іншої дії, покладеної 
на нотаріуса відповідно до закону, приватний нотаріус зобов’язаний до початку 
зайняття приватною нотаріальною діяльністю укласти договір страхування ци-
вільно-правової відповідальності. При цьому, розмір відшкодування заподіяної 
шкоди визначається за згодою сторін або в судовому порядку.

Підсумовуючи, варто наголосити, що на нотаріуса покладається не тільки 
юридична відповідальність перед державою за виконання покладених на нього 
публічних повноважень, але й моральна відповідальність перед суспільством за 
свої дії та поведінку. У присязі нотаріуса, яку проголошують особи, яким уперше 
надається право займатися нотаріальною діяльністю, зазначено, що особа при-
сягається виконувати обов’язки нотаріуса чесно й сумлінно, згідно з законом і со-
вістю, поважати права та законні інтереси громадян і організацій, зберігати про-
фесійну таємницю, скрізь і завжди берегти чистоту високого звання нотаріуса.

Головний спеціаліст відділу з питань нотаріату
Головного територіального управління юстиції у 

Чернігівській області 
Наталя Труба

21 вересня команда Чернігівської 
юстиції приєдналась до урочисто-
стей у сквері ім. Богдана Хмель-
ницького, де відбувались масові 
заходи.

Кожен міг поспілкуватися з правни-
ками, розказати свою життєву ситуа-
цію та отримати фахову консультацію. 
А ще, на дошці побажань всі вислов-
лювали свої вітання місту, в якому 
живуть.

Ми надали правову допомогу кож-
ному,  хто до нас звертався. І ми розу-
міємо, що у вирії інформаційного про-
стору пересічному громадянину важ-
ко слідкувати за правовими нормами 
і згодом вирішувати свої проблеми, 
використовуючи при цьому законні 
інструменти.

«Юстиція завжди відкрита для лю-
дей, а живе спілкування допомагає 
нам не забувати, що поклик нашої 

Чернігів святкує!

професії – допомагати людям!», – 
відзначив керівник обласного 
управління юстиції Олег Трейтяк.

22 вересня урочисті заходи у 
місті продовжилися. Керівництво 
та працівники Головного територі-
ального управління юстиції у Чер-
нігівській області запропонували 
містянам серед великої кількості 
активностей обрати ще одну, не 
менш цікаву.

У міні-фотозоні #ЯМАЮПРАВО! малеча могла побавитись і сфотографуватись на 
згадку з казковими героями. А поки діти зайняті, дорослим радили скористатись мож-
ливістю поспілкуватись та ознайомитись з інформаційними матеріалами #ЧужихДітей-
НеБуває #ВідповідальнеБатьківство.

Родзинкою і окрасою нашого заходу став виступ дівчат-студенток Академії Держав-
ної пенітенціарної служби.

Зі святом, любий Чернігове!

ВИ МАЄТЕ ПРАВО ЗНАТИ
Споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції,  

що реалізується на території України, для задоволення своїх особистих 
потреб мають право на:

- захист своїх прав державою;
- належну якість продукції та обслуговування;
- безпеку продукції;
- необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продук-

цію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, 
продавця);

- відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок не-
доліків продукції (дефекту в продукції), відповідно до закону;

- звернення до суду та інших уповноважених державних органів за за-
хистом порушених прав;

- об’єднання в громадські організації споживачів (об’єднання споживачів).
- інше.
Відносини у сфері захисту прав споживачів регулюються Законом Укра-

їни «Про захист прав споживачів». Нормативний акт закріплює не лише 
права споживачів, але й встановлює ряд зобов’язань.

Так, перед початком експлуатації товару споживачі зобов’язані уважно 
ознайомитися з правилами експлуатації, викладеними в наданій виробни-
ком документації на товар. У разі необхідності роз’яснення умов та пра-
вил використання товару - до початку використання товару звернутися за 
роз’ясненнями до продавця або до іншої вказаної в експлуатаційній до-
кументації особи, що виконує їх функції, користуватися товаром згідно з 
його цільовим призначенням та дотримуватися інших умов, встановлених 
виробником товару в експлуатаційній документації.

Начальник Головного територіального управління ютиції  
у Чернігівській області 

Олег Трейтяк


