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МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ ТА ПРОГРАМА USAID «НОВЕ ПРАВОСУДДЯ» ПРОВЕЛИ 
КРУГЛИЙ СТІЛ НА ТЕМУ МЕДІАЦІЇ У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ

На запитання громадян відповідає Міністр юстиції
Добрий день! Підкажіть, як нам прива-

тизувати квартиру?
Олег Квет

Хто має право на приватизацію?
Громадяни України, які постійно прожи-

вають в квартирах (будинках) державного 
житлового фонду або перебували на обліку 
потребуючих поліпшення житлових умов до 
введення в дію Закону України «Про привати-
зацію державного житлового фонду».

Право на приватизацію житлових примі-
щень з використанням житлових чеків одер-
жують громадяни України, які на законних під-
ставах проживають у них.

Кожен громадянин України має право при-
ватизувати займане ним житло безоплатно в 
межах номінальної вартості житлового чеку 
або з частковою доплатою один раз.

Які об’єкти не підлягають приватизації?
- квартири-музеї;
- квартири (будинки), житлові приміщен-

ня у гуртожитках, розташовані на територіях 
закритих військових поселень, підприємств, 
установ та організацій, природних та біосфер-
них заповідників, національних парків, ботаніч-
них садів, дендрологічних, зоологічних, регіо-
нальних ландшафтних парків, парків-пам’яток 
садово-паркового мистецтва, історико-куль-
турних заповідників, музеїв;

- квартири (будинки), житлові приміщення 
у гуртожитках, які перебувають в аварійному 
стані; квартири (кімнати, будинки), віднесені у 
встановленому порядку до числа службових, а 
також квартири (будинки), житлові приміщен-
ня у гуртожитках, розташовані в зоні безумов-
ного відселення.

Як можна приватизувати житло?
Приватизація здійснюється шляхом:
- безоплатної передачі громадянам квартир 

(будинків), житлових приміщень у гуртожитках 
з розрахунку санітарної норми 21 квадратний 
метр загальної площі на наймача і кожного 
члена його сім’ї та додатково 10 квадратних 
метрів на сім’ю;

- продажу надлишків загальної площі квар-
тир (будинків), житлових приміщень у гур-
тожитках громадянам України, що мешкають 
в них або перебувають в черзі потребуючих 
поліпшення житлових умов.

Варто додати, що право кожного громадя-
нина України на приватизацію займаного ним 
житла безоплатно в межах номінальної варто-
сті житлового чека або з частковою доплатою 
один раз необхідно розуміти так, що право 
громадян України на безоплатну приватиза-
цію державного житлового фонду вважається 

реалізованим один раз, якщо, зокрема, грома-
дянин України повністю використав житловий 
чек для приватизації житла у державному жит-
ловому фонді, і у його власність безоплатно 
передано в одній чи кількох квартирах (будин-
ках) загальну площу з розрахунку санітарної 
норми 21 квадратний метр загальної площі на 
наймача і кожного члена його сім’ї та додатко-
во 10 квадратних метрів на сім’ю.

Куди звернутися для приватизації?
Приватизація державного житлового фонду 

здійснюється уповноваженими на це органа-
ми, створеними місцевою державною адміні-
страцією, та органами місцевого самовряду-
вання, державними підприємствами, організа-
ціями, установами, у повному господарському 
віданні або оперативному управлінні яких зна-
ходиться державний житловий фонд.

Які потрібно зібрати документи?
- оформлена заява на приватизацію;
- копія документа, що посвідчує особу;
- технічний паспорт на квартиру (будинок), 

жиле приміщення у гуртожитку;
- довідка про склад сім’ї та займані примі-

щення;
- копія ордера про надання житлової площі 

(копія договору найму жилого приміщення у 
гуртожитку);

- документ, що підтверджує невикористання 
житлових чеків для приватизації державного 
житлового фонду (довідка з попередніх місць 
проживання (після 1992 року) щодо невико-
ристання права на приватизацію державного 
житлового фонду);

- копія документа, що підтверджує право на 
пільгові умови приватизації;

- заява – згода тимчасово відсутніх членів 
сім’ї наймача на приватизацію. 

Кому може бути відмовлено у привати-
зації?

Згідно із законодавством органи привати-
зації, органи місцевого самоврядування не 
мають права відмовити мешканцям квартир 
(будинків), житлових приміщень у гуртожитках 
у приватизації займаного ними житла, крім ви-
падків, передбачених законом.

Перелік таких випадків чітко визначений у 
законодавстві і є вичерпним. До них відносять-
ся відсутність у особи права на приватизацію 
та заборона приватизувати конкретне примі-
щення. 

Так у приватизації може бути відмовлено, 
зокрема, громадянам, які:

- повністю використали житлові чеки;
- проживають у приміщенні, яке має статус 

службового;

- проживають у гур-
тожитках менше ніж 
5 років, без правових 
підстав; 

- проживають у гур-
тожитках, призначе-
них для тимчасового 
проживання, у зв’язку 
з навчанням, перенав-
чанням чи підвищенням 
кваліфікації у навчальних закладах та у зв’яз-
ку з роботою (службою) за контрактом;

- мешкають у спеціальних гуртожитках, при-
значених для тимчасового проживання осіб, 
які відбували покарання у виді обмеження волі 
або позбавлення волі і потребують поліпшення 
житлових умов або жила площа яких тимчасо-
во заселена, або яким немає можливості по-
вернути колишнє жиле приміщення;

- потребують медичної допомоги у зв’язку із 
захворюванням на туберкульоз;

- проживають у гуртожитках, що мають 
статус соціальних на день набрання Законом 
України «Про забезпечення реалізації житло-
вих прав мешканців гуртожитків».

Чи можна оскаржити відмову?
Спори щодо приватизації квартири (будин-

ку), житлового приміщення в гуртожитку ви-
рішуються в порядку цивільного судочинства.

Чи можна продати або подарувати при-
ватизоване житло?

Власник приватизованого житла має пра-
во розпорядитися майном на свій розсуд. Він 
може продати, подарувати, заповісти, здати в 
оренду, обміняти, закласти, укласти будь-які 
інші угоди, які не заборонені законом.

Куди звертатися, щоб отримати деталь-
ну консультацію?

Громадянин, який виявив бажання прива-
тизувати займану ним і членами його сім’ї на 
умовах найму квартиру (будинок), жиле при-
міщення в гуртожитку, кімнату в комунальній 
квартирі, звертається в орган приватизації, де 
одержує бланк заяви та необхідну консульта-
цію.

Підготовку та оформленнядокументів про 
передачу у власністьгромадян квартир (будин-
ків), житлових приміщень у гуртожитках може 
бути покладено на спеціально створювані ор-
гани приватизації (агентства, бюро, іншіпід-
приємства).

Додатково варто звернути увагу, що за 
громадянами, які не виявили бажання прива-
тизувати займане ними житло, зберігається 
чинний порядок одержання і користування 
житлом на умовах найму.

26 квітня 2018 року в Міністерстві юстиції 
відбувся круглий стіл на тему «Медіація у 
виконавчому провадженні: нові виклики та 
напрями реалізації», організований спільно 
із Програмою Агентства США з міжнарод-
ного розвитку (USAID) «Нове правосуддя». 
У заході взяли участь судді, представники 
органів системи правосуддя, міжнародної 
спільноти, державні та приватні виконавці, 
науковці, медіатори та експерти.     

За словами заступника Міністра юстиції 
Світлани Глущенко, бажання організувати 
широку дискусію виникло через необхід-
ність обговорити нинішні проблеми в галузі 
примусового виконання задля напрацювання і внесення конструктив-
них пропозицій щодо законодавчих змін та організаційних заходів у цій 
сфері. 

«Щоб право на справедливий суд не було ілюзорним, в Україні по-
винна бути створена дієва правова система, у якій судові рішення дійс-
но виконуються. Саме тому Міністерство юстиції визначило одним із 
пріоритетів у своїй роботі реформу системи виконання судових рішень. 
Ця реформа уже дала перші позитивні результати – відсоток фактич-
ного виконання судових рішень зростає і в органах державної вико-
навчої служби, і завдяки роботі приватних виконавців. Разом з цим ми 
розуміємо, що нинішній стан речей у царині виконавчого провадження 
ще далекий від ідеального, відсоток фактичного виконання ще не від-
повідає тому рівню, який є у європейських країнах, тому нам є куди 
рухатись», - зауважила Світлана Глущенко.

За словами заступника Міністра, на Колегії Міністерством юстиції 
було затверджено Паспорт реформи системи виконання судових рі-
шень, в якому питання медіації закладено у першу стратегічну ціль, 
яка повязана зі створенням мотивації для добровільного виконання су-
дових рішень і розвитком передових норм, що стосуються медіаційної 
процедури перемовин.

«Маючи такі пріоритети, які на сьогодні уже затверджені у Паспор-

ті реформи, метою нашого заходу сьогодні 
визначено обговорити проблеми запрова-
дження та застосування медіації у виконав-
чому провадженні, ознайомитися з міжна-
родним досвідом функціонування інституту 
медіації, та в кінцевому результаті дійти до 
розуміння концепції майбутньої правової 
норми, відповідно до якої цей інститут можна 
буде запроваджувати у нашій правовій сис-
темі», - зазначила Світлана Глущенко.

У свою чергу заступник Міністра юстиції з 
питань виконавчої служби Сергій Шкляр за-
уважив, що у багатьох європейських країнах 
інститут медіації працює давно і ефективно.

«Коли ми запроваджували змішану систему примусового виконан-
ня рішень і вивчали міжнародний досвід у цій сфері,  то були приємно 
вражені, що, скажімо, у Франції у більшості випадків усі питання вирі-
шуються через медіацію, спілкування виконавця з боржником і стягува-
чем. Тобто на Заході вже давно є напрацювання у цій сфері, їх потрібно 
вивчати. Це стосується не лише медіації, а й інших інститутів, які уже 
працюють в інших країнах. У якихось країнах вони працюють добре, у 
якихось погано. Потрібно вивчити досвід та імплементувати в Україні 
те, що працює добре, з урахуванням нашої правової культури, історії, 
досвіду тощо», - зазначив Сергій Шкляр.

«У нещодавно презентованому Програмою USAID «Нове право-
суддя»  українському перекладі видання Венеційської комісії «Мірило 
правовладдя» наголошується, що право на справедливе судочинство 
і саме правовладдя загалом втрачають будь-який зміст, якщо судові 
рішення не виконуються, - зазначив керівника Програми USAID «Нове 
правосуддя» Девід Вон. - Тому ми надаємо всебічну підтримку Мініс-
терству юстиції у запровадженні інституту приватних виконавців та 
подальшій розбудові системи приватного виконання судових рішень і 
готові надалі підтримувати Міністерство юстиції та Асоціацію приват-
них виконавців у запровадженні альтернативних способів підвищення 
ефективності виконавчого провадження».

Особливості державної 
реєстрації речових прав на 

земельні ділянки
Відносини, що виникають у сфері державної ре-

єстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтя-
жень визначаються Законом України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень» (далі - Закон) та Порядком державної реє-
страції речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  
(далі - Порядок).

До нерухомого майна, щодо якого проводиться держав-
на реєстрація прав, належать земельні ділянки. Розгля-
немо, в якому порядку проводиться державна реєстрація 
прав на земелю.  

Спершу приймаються документи для державної реє-
страції прав, формуються та реєструються заяви. Далі 
державним реєстратором виготовляються електронні копії 
документів, що подані для державної реєстрації прав та 
розміщуються у Державному реєстрі прав. Потім держав-
ний реєстратор має встановити черговість розгляду заяв, 
зареєстрованих у базі даних заяв. 

В подальшому державний реєстратор ретельно вивчає 
подані документи на наявність підстав для зупинення роз-
гляду заяви, зупинення державної реєстрації прав, відмо-
ви у проведенні державної реєстрації прав та прийняття 
відповідних рішень, після чого власне і приймає рішення 
про реєстрацію або відмову тощо.

Якщо рішення про реєстрацію є позитивним – відкрива-
ється розділ в Державному реєстрі прав та вносяться від-
повідні дані до реєстру.

В результаті реєстраційних дій формується витяг з Дер-
жавного реєстру прав про проведену державну реєстра-
цію прав для подальшого використання заявником та 
видаються документи за результатом розгляду заяви про 
державну реєстрацію.

Загальний строк державної реєстрації прав встановлю-
ється у термін до п’яти робочих днів.

Якщо земля, що відводиться, наприклад, в користуван-
ня, є державною або ж комунальною власністю, то таке 
право користування реєструється на підставі відповідних 
рішень органів державної влади або органів місцевого са-
моврядування про передачу земельної ділянки у користу-
вання.

Під час проведення державної реєстрації права корис-
тування на такі землі державний реєстратор одночасно з 
проведенням такої реєстрації проводить також державну 
реєстрацію права державної чи комунальної власності за 
відповідним органом, що прийняв рішення про передачу.

Досить поширеною в нашій країні є державна реєстра-
ція прав оренди земельних ділянок, права власності на які 
виникли та оформлені в установленому порядку до 1 січ-
ня 2013 року. Така реєстрація здійснюється одночасно з 
державною реєстрацією права власності на таку земельну 
ділянку на підставі однієї заяви про державну реєстрацію 
прав. 

Державна реєстрація права власності на земельну ді-
лянку у разі подання заяви про державну реєстрацію прав, 
наприклад, орендарем може здійснюватися без подання 
ним документа, на підставі якого виникло право власності, 
за умови наявності інформації про зареєстровану земель-
ну ділянку в Державному земельному кадастрі.

При цьому слід враховувати, що державна реєстрація 
права власності на земельну ділянку, реєстрацію якого 
проведено до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства, 
що діяло на момент його набуття, проводиться за умови 
наявності відповідної інформації в Державному земельно-
му кадастрі.

Чинне законодавство також встановлює певні особли-
вості державної реєстрації права оренди земельної ді-
лянки, що входить до складу спадщини та яка перебуває 
в управлінні органу місцевого самоврядування. Рішення 
органу місцевого самоврядування про передачу в оренду 
такої земельної ділянки може прийматися і у разі відсут-
ності державної реєстрації права власності територіальної 
громади на таку земельну ділянку в Державному реєстрі 
прав.

Державна реєстрація права оренди земельної ділянки, 
що входить до складу спадщини та передана в управління, 
проводиться без державної реєстрації права власності за 
особою, яка управляє спадщиною, крім випадків, коли пра-
во власності на таку земельну ділянку вже зареєстровано 
у Державному реєстрі прав. Під час державної реєстрації 
права власності на таку земельну ділянку за спадкоємцем 
або територіальною громадою записи про обтяження пе-
реносяться до відповідної частини відкритого розділу Дер-
жавного реєстру речових прав на нерухоме майно. 

Начальник  
Головного територіального управління юстиції  

у Чернігівській області
Олег Трейтяк
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Чи має право опікун на 
інформацію про стан  
здоров’я свого підопічного?

Основним Законом держави чітко передбачено, що ніхто не 
може зазнавати втручання в його особисте життя, крім випад-
ків, визначених законом. Зокрема, не допускається поширення 
конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, 
визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, 
економічного добробуту та прав людини.

Крім того, статтею 286 Цивільного кодексу України закріплено пра-
во на таємницю про стан здоров’я, факт звернення за медичною до-
помогою, діагноз та відомості, одержані при її медичному обстеженні.

Тож фізична особа, якій стала відома така інформація у зв’язку з 
виконанням службових обов’язків або з інших джерел, зобов’язана 
утримуватися від її поширення.

Таку заборону встановлює також стаття 40 Основ законодавства 
України про охорону здоров’я (лікарська таємниця). 

Однак, є певні виключення. Так, зокрема, частиною 2 статті 39 Ос-
нов передбачено, що батьки (усиновлювачі), опікун, піклувальник ма-
ють право на інформацію про стан здоров’я дитини або підопічного. 

Отже, відповідь на питання – так. Опікун, має право на  інформацію 
про стан здоров’я свого підопічного.

Начальник  
Головного територіального управління юстиції  

у Чернігівській області
Олег Трейтяк

Порядок утворення, внесення змін та припинення 
діяльності відокремлених підрозділів 

громадських об’єднань

Відмова у відкритті 
виконавчого провадження
Примусове виконання рішень здійснюється державною виконавчою 

службою на підставі виконавчих документів, які стягувач отримує в 
органах, що прийняли рішення, та разом із заявою про відкриття ви-
конавчого провадження пред’являє до виконання у відповідний відділ 
державної виконавчої служби.

Питання про своєчасність виконання судових рішень, що набрали 
законної сили, має виключно важливе значення для авторитету судо-
вої влади в державі. 

В Україні питання, пов’язані з виконанням судових рішень у цивіль-
них, господарських, кримінальних та адміністративних справах, а та-
кож майнових стягнень, врегульовано Законом України «Про виконав-
че провадження». 

Виконавче провадження як завершальна стадія судового прова-
дження та примусове виконання рішень інших органів (посадових осіб) 
- це сукупність дій органів і посадових осіб, визначених у цьому Законі, 
що спрямовані на примусове виконання рішень судів та інших органів 
(посадових осіб), які провадяться на підставах, у спосіб та в межах по-
вноважень, визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими 
актами, прийнятими відповідно до цього Закону та інших законів, а 
також рішеннями, що відповідно до цього Закону підлягають приму-
совому виконанню.

Відповідно до приписів статті 4 Закону України «Про виконавче про-
вадження» виконавчий документ повертається стягувачу органом дер-
жавної виконавчої служби, приватним виконавцем без прийняття до 
виконання протягом трьох робочих днів з дня його пред’явлення, якщо:

1) рішення, на підставі якого видано виконавчий документ, не набра-
ло законної сили (крім випадків, коли рішення у встановленому зако-
ном порядку допущено до негайного виконання);

2) пропущено встановлений законом строк пред’явлення виконав-
чого документа до виконання;

3) боржника визнано банкрутом;
4) Національним банком України прийнято рішення про відкликання 

банківської ліцензії та ліквідацію банку-боржника;
5) юридичну особу - боржника припинено;
6) виконавчий документ не відповідає вимогам, передбаченим цією 

статтею, або якщо стягувач не подав заяву про примусове виконання 
рішення відповідно до статті 26 цього Закону;

7) виконання рішення не передбачає застосування заходів примусо-
вого виконання рішень;

8) стягувач не надав підтвердження сплати авансового внеску, якщо 
авансування є обов’язковим;

9) виконавчий документ не підлягає виконанню органами державної 
виконавчої служби, приватним виконавцем;

10) виконавчий документ пред’явлено не за місцем виконання або 
не за підвідомчістю.

Слід звернути увагу на те, що виконавчий документ повертається 
стягувачу у вищезазначених випадках без винесення постанови, при 
цьому авансовий внесок повертається стягувачу на визначений ним 
рахунок. 

Процесуальними наслідками повернення документа є неможливість 
примусового виконання рішення, однак не в усіх запропонованих стат-
тею випадках це означає однозначний висновок.

Так, у разі невідповідності виконавчого документа вимогам, ці не-
доліки можуть бути виправлені стягувачем, який може звернутися до 
суду чи іншого органу (посадової особи), що видав виконавчий доку-
мент, щодо приведення виконавчого документа у відповідність із за-
значеними вимогами, і це не позбавляє його права пред’явити вико-
навчий документ на виконання.

Окремо слід звернути увагу, що заява про примусове виконання 
рішення подається до органу державної виконавчої служби у письмо-
вій формі разом із оригіналом (дублікатом) виконавчого документа та 
квитанцією про сплату авансового внеску, крім випадків, коли стягу-
вач звільняється від сплати авансового внеску відповідно до частини 
другої статті 26 Закону та у разі виконання рішення Європейського 
суду з прав людини.

 Якщо стягувач не надав підтвердження сплати авансового 
внеску, при цьому авансування є обов’язковим, це є підставою для по-
вернення виконавчого документу без прийняття на виконання. 

Сподіваємось на додержання вимог законодавства про виконавче 
провадження при пред’явлені виконавчих документів для організації 
примусового виконання.

Головний спеціаліст відділу організації 
та контролю за виконанням рішень

Управління державної виконавчої служби 
Головного територіального управління

юстиції у Чернігівській області
Наталія Сетченко 

Інструменти захисту прав у сфері реєстрації 
нерухомості та бізнесу

Завдяки проведеним реформам у сфері державної 
реєстрації нерухомості та бізнесу було впроваджено 
адміністративний порядок захисту прав громадян та 
юридичних осіб у сфері державної реєстрації, який пе-
редбачає можливість оскарження до органів юстиції 
дій чи бездіяльності суб’єктів державної реєстрації, рі-
шень, дій чи бездіяльності державних реєстраторів. Це 
стало ефективним інструментом оперативного захисту 
прав під час проведення державної реєстрації.

Для забезпечення розгляду скарг при Міністерстві юсти-
ції України та його територіальних органах  створено комісії 
з розгляду скарг у сфері державної реєстрації, які є постій-
но діючими колегіальними консультативно-дорадчими ор-
ганами, і в межах своїх повноважень забезпечують розгляд 
скарг у сфері державної реєстрації. Відповідно до наданих 
повноважень комісія розглядає скарги на рішення, дії або 
бездіяльність державних реєстраторів, суб’єктів державної 
реєстрації, які надійшли від фізичних чи юридичних осіб у 
порядку, передбаченому законодавством.

Слід відзначити, що подана на розгляд комісії скарга роз-
глядається у місячний строк, а у виключних випадках - у 
строк, що не перевищує 45 календарних днів з дати реє-
страції скарги. Безкоштовний розгляд скарги дозволив за-
безпечити рівну можливість захисту своїх прав будь-якій 
особі незалежно від її матеріального становища, що робить 
адміністративний захист прав найбільш доступним.

Також позитивним моментом для особи, яка подає скар-
гу, є те, що у разі задоволення скарги, комісія самостійно 
виконує резолютивну частину рішення, тобто, у скаржника 
відсутня необхідність повторно звертатись до державного 
реєстратора з комплектом документів та сплачувати адмі-
ністративний збір за проведення державної реєстрації.

  Чинним законодавством встановлено низку превенцій, 
які мають попередити та в решті захистити добросовісних 
власників нерухомості та бізнесу від незаконних реєстра-
ційних дій. 

  Так, законодавство передбачає обов’язок державно-
го реєстратора повідомити власника об’єкта нерухомого 
майна про подання або отримання заяви на проведення 
реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно щодо такої нерухомості. Обов’язковими 
умовами для цього є наявність реєстрації прав на зазначе-
ний об’єкт нерухомості в Державному реєстрі речових прав 
на нерухоме майно з присвоєнням такому об’єкту реєстра-
ційного номера, а також зазначення в заяві про реєстрацію 
прав електронної адреси, як адреси зворотнього зв’язку з 
таким власником.

   Нині передбачається, що справжність підписів засно-
вника (учасника), уповноваженої ними особи або голови 
та секретаря загальних зборів на рішенні уповноваженого 
органу управління юридичної особи, що подається для дер-
жавної реєстрації змін про юридичну особу, повинна бути 
нотаріально засвідчена.

   Нотаріальному засвідченню підлягає справжність під-
пису на установчому документі, передавальному акті та 
розподільчому балансі юридичної особи, заяві про вихід з 
товариства.

   На сьогодні власнику надано реальну можливість зупи-
нити незаконні реєстраційні дії. Проведення реєстраційних 
дій державним реєстратором прав зупиняється не лише на 

підставі рішення суду про заборону вчинення реєстрацій-
них дій, що набрало законної сили, як було раніше, а ще й 
на підставі заяви власника об’єкта нерухомого майна про 
заборону вчинення реєстраційних дій щодо власного об’єк-
та нерухомості. В такому разі власник об’єкта нерухомого 
майна у строк, що не перевищує десяти робочих днів, пови-
нен подати державному реєстратору рішення суду про за-
борону вчинення реєстраційних дій. У разі неподання тако-
го рішення суду державна реєстрація прав продовжується 
державним реєстратором на загальних підставах.

   З метою надання якісних та сучасних послуг населенню 
за допомогою мережі Інтернет Міністерством юстиції Украї-
ни створено он-лайн простір юстиції під назвою «Он-лайн бу-
динок юстиції», однією з рубрик якого є сервіс «SMS-маяк».

SMS-маяк - сервіс моніторингу реєстраційних дій щодо 
об’єктів нерухомого майна фізичних та юридичних осіб на-
дає наступні можливості:

 1. Інформування фізичних та юридичних осіб про зміну 
статусу нерухомості у Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно.

 2. Інформування фізичних та юридичних осіб про початок 
і перебіг реєстраційної процедури. Для отримання послуги 
щодо інформування фізичних та юридичних осіб про зміну 
статусу нерухомості у Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно необхідно здійснити наступні кроки:

 Крок 1. Через автоматизовану систему «Он-лайн буди-
нок» зайдіть в розділ SMS- маяк.

 Крок 2. Зареєструйтесь на сайті LIGA:ZAKON.
 Крок 3. Увімкніть SMS- маяк.
 Крок 4. Заповніть пошагово всі розділи SMS- маяк.
 Крок 5. Для завершення процедури здійсніть оплату за 

користування сервісом в розмірі 30 грн. на місяць за об’єкт 
нерухомого майна. 

 Для отримання послуги щодо інформування фізичних та 
юридичних осіб про початок і перебіг реєстраційної проце-
дури необхідно здійснити наступні кроки:

 Крок 1. Отримайте електронний цифровий підпис.
 Крок 2. Через автоматизовану систему «Он-лайн буди-

нок» зайдіть в розділ SMS- маяк.
 Крок 3. Зареєструйтесь на сайті LIGA:ZAKON.
 Крок 4. Увімкніть SMS- маяк.
 Крок 5. Заповніть пошагово всі розділи SMS- маяк.
 Крок 6. Для завершення процедури здійсніть оплату за 

користування сервісом в розмірі 300 грн. на місяць за об’єкт 
нерухомого майна.

  Сповіщення про зміни щодо об’єкта нерухомого май-
на, поставленого на контроль, будуть надходити sms пові-
домленням на телефон, листом на електронну пошту та до 
«особистого кабінету» користувача послуги.

  Зазначені послуги надаються виключно за умови наяв-
ності зареєстрованого права власності на окремий індиві-
дуально визначений об’єкт нерухомого майна в Державно-
му реєстрі речових прав із присвоєнням йому відповідного 
реєстраційного номера.

Заступник начальника Головного 
територіального управління юстиції

з питань державної – начальник управління
державної реєстрації Головного територіального 

управління  юстиції у Чернігівській області
В’ячеслав Хардіков

Перш за все, перед створенням 
відокремленого підрозділу необ-
хідно звернутися до статуту Орга-
нізації та перевірити чи міститься в 
ньому інформація щодо процедури 
створення такого підрозділу, як це 
передбачено в Законі «Про громад-
ські об’єднання». Якщо такої про-
цедури не передбачено, необхідно 
спочатку внести зміни до статуту, а 
вже потім створювати відокремлені 
підрозділи.

Відокремлені підрозділи не є юри-
дичними особами. Відокремленими 
підрозділами можуть бути філії та 
представництва (стаття 95 Цивільно-
го кодексу України). Філія Організації 
є відокремленим підрозділом, що роз-
ташований поза місцезнаходженням 
Організації та здійснює всі або части-
ну функцій Організації. Представни-
цтво Організації є відокремленим під-
розділом, що розташований поза міс-
цезнаходженням Організації та здійс-
нює представництво і захист інтересів 
Організації. Керівники відокремлених 
підрозділів Організації призначаються 
і діють на підставі довіреності. Відомо-
сті про філії та представництва юри-
дичної особи включаються до єдиного 
державного реєстру.

Відокремлені підрозділи у своїй ді-
яльності мають керуватися відповід-
ним Положенням про діяльність відо-
кремлених підрозділів, тому радимо 
розробити та затвердити його. Назва 
такого положення може бути різною, 
визначається за бажанням організа-
ції. Положення є внутрішнім докумен-

том організації та не потребує реє-
страції в державних органах.

Зареєструвати відокремлений під-
розділ можна в чотири кроки:

- провести збори уповноваженого 
органу громадської організації;

- підготувати пакет документів;
- подати документи;
- отримати рішення.
Пакет документів для реєстрації ві-

докремленого підрозділу визначений 
частиною 16 статті 17 Закону «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громад-
ських формувань» та складається з:

1) заяви про державну реєстрацію 
створення відокремленого підрозді-
лу юридичної особи (Форма 4, Наказ 
Мін’юсту від 18.11.2016 №3268/5);

2) оригіналу протоколу (нотаріально 
засвідченої копії) рішення уповнова-
женого органу управління організації 
з рішенням про створення відокрем-
леного підрозділу.

Протокол оформлюється відповід-
но до вимог статті 15 цього Закону, 
має бути підписаний Головуючим та 
Секретарем зборів, пронумерований, 
прошитий.

Якщо ви створюєте кілька відокрем-
лених підрозділів одночасно, на кожен 
має бути заповнена окрема заява. Всі 
документи подаються одночасно.

Для державної реєстрації змін до 
відомостей про відокремлений під-
розділ юридичної особи, що містять-
ся в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб-під-
приємців та громадських формувань, 

подається відповідна заява (частина 
17 статті  17 Закону України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громад-
ських формувань»).

Для державної реєстрації припи-
нення відокремленого підрозділу юри-
дичної особи - також заява (частина 
18 статті  17 Закону України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громад-
ських формувань»).

Державний реєстратор у строки, 
встановлені статтею 26 Закону Укра-
їни «Про державну реєстрацію юри-
дичних осіб, фізичних осіб - підпри-
ємців та громадських формувань», 
перевіряє подану заяву на наявність 
підстав для зупинення або відмови у 
державній реєстрації, і за результата-
ми даної перевірки приймає відповід-
не рішення.

Окремо слід зазначити, що доку-
менти для державної реєстрації відо-
кремлених підрозділів громадського 
об’єднання зі статусом юридичної 
особи подаються до відповідного реє-
струючого органу за місцезнаходжен-
ням громадського об’єднання, неза-
лежно від місцезнаходження самого 
відокремленого підрозділу громад-
ського об’єднання.
Головний  спеціаліст відділу державної 
реєстрації друкованих засобів масової 
інформації та громадських формувань 

Управління державної реєстрації 
Головного територіального управління 

юстиції у Чернігівській області
Лілія Лобусова
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Оплата праці 
державних  
службовців

Оплата праці державних службовців є актуальною темою на 
сьогоднішній день, оскільки сучасний стан системи та рівня оп-
лати праці державних службовців, особливо найнижчих катего-
рій, зумовлює нагальну потребу в її вдосконаленні та приведенні 
у відповідність до світових стандартів. 

Реформування оплати праці державних службовців почалося ще у 
2016 році з набранням чинності Закону України «Про державну служ-
бу» і продовжується далі. Метою реформування оплати праці держав-
них службовців є забезпечення конкурентоспроможності державної 
служби на ринку праці порівняно з роботою в інших сферах економіки, 
у тому числі й державного сектора, запобігання корупції, кардинальне 
підвищення зацікавленості працівників органів влади у продуктивній 
та якісній, ініціативній та ефективній, сумлінній і відповідальній роботі, 
у подальшому просуванні по кар’єрі на засадах особистих професій-
них досягнень.

Чинне законодавство, а саме Закон України «Про державну служ-
бу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII передбачає, що держава за-
безпечує достатній рівень оплати праці державних службовців для 
професійного виконання посадових обов’язків, заохочує їх до резуль-
тативної, ефективної, доброчесної та ініціативної роботи. Джерелом 
формування фонду оплати праці державних службовців є державний 
бюджет. 

Відповідно до Закону заробітна плата державного службовця скла-
дається з: посадового окладу, надбавки за вислугу років, надбавки 
за ранг державного службовця, виплати за додаткове навантаження 
у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього державного 
службовця у розмірі 50 відсотків посадового окладу тимчасово від-
сутнього державного службовця, виплати за додаткове навантаження 
у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою державної 
служби за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною 
посадою, премії.

Посадовий оклад - це виражений у грошовій формі розмір оплати 
праці службовця за виконання закріплених за ним функціональних 
обов’язків. Посадовий оклад встановлюється залежно від складності 
та рівня відповідальності виконуваних службових обов’язків. 

З метою встановлення розмірів посадових окладів посади держав-
ної служби поділяються на 9 груп оплати праці. Прирівняння посад 
державної служби проводиться Кабінетом Міністрів України під час 
затвердження схеми посадових окладів на посадах державної служ-
би. 

Крім того, державні органи з метою встановлення розмірів поса-
дових окладів поділяються за юрисдикцією, яка поширюється на всю 
територію України; на територію однієї або кількох областей, міста 
Києва або Севастополя; на територію одного або кількох районів, міст 
обласного значення. Слід звернути особливу увагу на те, що схема 
посадових окладів на посадах державної служби визначається щоро-
ку Кабінетом Міністрів України під час підготовки проекту закону про 
Державний бюджет України на наступний рік з урахуванням юрисдик-
ції державних органів, а також залежить від розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня 
календарного року.

Надбавка за вислугу років виплачується державним службовцям 
щомісячно у відсотках до посадового окладу з урахуванням доплати 
за ранг і залежно від стажу державної служби. Ця надбавка встанов-
люється на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службов-
ця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 
50 відсотків посадового окладу.

Надбавка за ранг державного службовця провадиться відповідно 
до рангу, присвоєного державному службовцю. Розмір надбавки ви-
значається Кабінетом Міністрів України під час затвердження схеми 
посадових окладів на посадах державної служби.

Стаття 52 Закону України «Про державну службу» передбачає ви-
плату за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків 
тимчасово відсутнього державного службовця у розмірі 50 відсотків 
посадового окладу тимчасово відсутнього державного службовця та 
виплату за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’яз-
ків за вакантною посадою державної служби-державним службов-
цям, між якими здійснено розподіл обов’язків за вакантною посадою, 
пропорційно додатковому навантаженню за рахунок економії фонду 
посадового окладу за відповідною посадою.

За результатами роботи та щорічного оцінювання службової діяль-
ності державним службовцям можуть встановлюватися такі премії: 
премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності 
та місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску 
державного службовця в загальний результат роботи державного ор-
гану.

Премії виплачуються в межах фонду преміювання залежно від осо-
бистого внеску державного службовця в загальний результат роботи 
державного органу.

Встановлення премій державним службовцям здійснюється керів-
ником державної служби відповідно до затвердженого ним Положен-
ня про преміювання у відповідному державному органі, погодженого 
з виборним органом первинної профспілкової організації (за наявно-
сті). Фонд преміювання державного органу встановлюється у розмірі 
20 відсотків загального фонду посадових окладів за рік та економії 
фонду оплати праці.

Також державним службовцям може надаватися матеріальна допо-
мога для вирішення соціально-побутових питань. Порядок надання та 
розмір такої допомоги визначаються Кабінетом Міністрів України.

Таким чином, систему оплати праці державних службовців в Україні 
необхідно вдосконалювати й надалі з метою залучення та утримання 
компетентних та високопрофесійних працівників, уникнення корупції 
та підвищення ефективності функціонування державної служби.

Головний спеціаліст відділу персоналу
Головного територіального управління 

юстиції у Чернігівській області   
Анна Дудко

Накладання заборони щодо 
відчуження грошових сум, що будуть 

зараховані заявником вимоги на 
рахунок умовного зберігання (ескроу)

Зокрема, порядок обов’язкового продажу 
простих акцій акціонерами на вимогу особи 
(осіб, що діють спільно), яка є власником домі-
нуючого контрольного пакета акцій, врегульо-
вано новою статтею 65-2 Закону України «Про 
акціонерні товариства».

Так особа, яка є власником домінуючого 
контрольного пакета акцій, або уповноважена 
особа (заявник вимоги) має право надіслати до 
товариства публічну безвідкличну вимогу про 
придбання акцій в усіх власників акцій товари-
ства (публічна безвідклична вимога).

У разі подання до товариства публічної 
безвідкличної вимоги всі акціонери акціонер-
ного товариства, крім осіб, що діють спільно із 
такою особою, та її афілійованих осіб, та саме 
товариство зобов’язані продати належні їм акції 
цього товариства заявнику вимоги.

При цьому, разом з поданням товариству 
публічної безвідкличної вимоги заявник вимо-
ги надсилає товариству копію договору, укла-
деного між заявником вимоги та банківською 
установою, в якій відкрито рахунок умовного 
зберігання (ескроу) відповідно до вимог части-
ни дев’ятої статті 65-2 Закону України «Про ак-
ціонерні товариства».

Заявник вимоги може подати до товариства 
публічну безвідкличну вимогу тільки після ви-
конання нею дій, передбачених статтею 65 або 
65-1 Закону України «Про акціонерні товари-
ства».

У разі, якщо на акції товариства, які при-
дбаваються, накладено обмеження (обтя-
ження), депозитарна установа (депозитарні 
установи, Центральний депозитарій цінних 
паперів, якщо акції, що придбаваються, збе-
рігаються Центральним депозитарієм цінних 
паперів як уповноваженим на зберігання) має 
протягом трьох робочих днів з дня отримання 
від Центрального депозитарію цінних паперів 
розпорядження про складання переліку акці-
онерів товариства, передбаченого частиною 
десятою статті 65-2 Закону України «Про ак-
ціонерні товариства», надати товариству за-
вірені нею копії документів, на підставі яких 
встановлено обмеження (обтяження), яке на-
кладено на акції, що придбаваються. Зазна-
чена інформація протягом двох робочих днів 
передається товариством заявнику вимоги 
для подальшого її надання заявником вимо-
ги нотаріусу під час встановлення обмеження 
(обтяження) відповідно до частини шістнадця-
тої статті 65-2 Закону України «Про акціонер-
ні товариства».

Таким чином, у зв’язку із запровадженням 
процедури squeeze-out, участь в якій беруть та-
кож і нотаріуси, перелік нотаріальних дій розши-
рили новою дією, а саме: «накладення заборони 
щодо відчуження грошових сум, що будуть за-
раховані заявником вимоги, визначеним відпо-
відно до частини четвертої статті 65-2 Закону 
України «Про акціонерні товариства», на раху-
нок умовного зберігання (ескроу), відкритий від-
повідно до зазначеного закону».

Відповідно до частини 16 статті 65-2 Закону 
України «Про акціонерні товариства» наявність 
обмежень (обтяжень) в обігу акцій акціонерно-
го товариства, у тому числі арештів та інших 
публічних обтяжень або інших обмежень роз-
порядження ними чи обмеження проведення 
операцій з ними або застосування спеціальних 
економічних та інших обмежувальних заходів 
(санкцій), не може бути перешкодою для здійс-
нення обов’язкового продажу таких акцій заяв-
нику вимоги.

Публічна безвідклична вимога про придбан-
ня акцій заявником вимоги має вищий пріори-
тет над усіма обмеженнями (обтяженнями). На-
явність обмеження (обтяження) простих акцій 
товариства, що належать іншим акціонерам, 
не впливає на право заявника вимоги придбати 
такі акції товариства. У разі придбання заявни-
ком вимоги акцій, щодо яких встановлено обтя-
ження, акції як предмет обтяження замінюються 
на грошові кошти, зараховані на рахунок умов-
ного зберігання (ескроу), відкритий відповідно 
до частини дев’ятої статті 65-2 Закону України 

«Про акціонерні товариства», без згоди заста-
водержателя.

Порядок вчинення такої нотаріальної дії вре-
гульовано новою главою 15-1 «Накладання та 
зняття заборони щодо відчуження грошових 
сум» розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних 
дій нотаріусами України, затвердженого нака-
зом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 
№ 296/5 (далі – Порядок), яка була доповнена 
на підставі наказу Міністерства юстиції України 
«Про затвердження Змін до Порядку вчинен-
ня нотаріальних дій нотаріусами України» від 
04.12.2017 № 3851/5 (набрання чинності відбу-
лося 08.12.2017).

Зокрема, накладання заборони на відчужен-
ня грошових сум, які будуть зараховані заяв-
ником вимоги на рахунок умовного зберігання 
(ескроу), відкритий згідно з частиною дев’ятою 
статті 65-2 Закону України «Про акціонерні то-
вариства», відповідно до встановленого об-
меження (обтяження) акцій товариства здійс-
нюється на підставі таких документів, наданих 
особою (заявником вимоги):

1) публічна безвідклична вимога;
2) засвідчені депозитарною установою або 

Центральним депозитарієм цінних паперів, 
якщо акції, що придбаваються, зберігаються 
Центральним депозитарієм як уповноваженим 
на зберігання, документи про вид обмеження 
(обтяження), яке накладено на акції, що при-
дбаваються;

3) засвідчена депозитарною установою або 
Центральним депозитарієм цінних паперів, 
якщо акції, що придбаваються, зберігаються 
Центральним депозитарієм як уповноваженим 
на зберігання, інформація про особу, в інтере-
сах якої накладено обмеження (обтяження) та/
або якою накладено обмеження (обтяження) на 
акції, що придбаваються.

Накладання заборони щодо відчуження гро-
шових сум, що будуть зараховані заявником ви-
моги, визначеним відповідно до частини четвер-
тої статті 65-2 Закону України «Про акціонерні 
товариства», на рахунок умовного зберігання 
(ескроу), відкритий відповідно до Закону Укра-
їни «Про акціонерні товариства», проводиться 
шляхом вчинення посвідчувального напису на 
публічній безвідкличній вимозі. Один примірник 
публічної безвідкличної вимоги з написом нота-
ріуса про накладення заборони на відчуження 
грошових сум видається заявнику вимоги, ін-
ший залишається у справах нотаріуса.

Таким чином власник домінуючого контроль-
ного пакета акцій має право викупити акції всіх 
інших акціонерів товариства, не зважаючи на 
наявність обмежень (обтяжень) в обігу акцій ак-
ціонерного товариства, у тому числі арештів та 
інших публічних обтяжень або інших обмежень 
розпорядження ними чи обмеження проведення 
операцій з ними, або застосування спеціальних 
економічних та інших обмежувальних заходів 
(санкцій), а нотаріус зобов’язаний замінити 
предмет обтяження і накласти заборону на від-
чуження грошових сум, без згоди заставодер-
жателя.

Реєстрація заміни предмета обтяження здійс-
нюється у Державному реєстрі обтяжень рухо-
мого майна у разі, якщо в цьому реєстрі зареє-
стровано обтяження/обмеження на акції, щодо 
яких заявлено публічну безвідкличну вимогу, 
шляхом заміни акцій як предмета обтяження на 
грошові кошти. При реєстрації заміни предмета 
обтяження акцій, щодо яких заявлено публічну 
безвідкличну вимогу, предмет обтяження замі-
нюється на грошові кошти.

Накладена заборона на відчуження грошо-
вих сум, зарахованих на рахунок умовного збе-
рігання (ексроу), знімається відповідно до умов 
документів, згідно з якими було встановлено 
обмеження (обтяження) на акції, що придбава-
ються.

Головний спеціаліст відділу з питань 
Нотаріату Головного територіального 

управління юстиції у Чернігівській області          
Наталя Труба

4 червня 2017 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних 
товариствах» від 23.03.2017 № 1983-VIII, яким внесено зміни до деяких нормативно-пра-
вових актів та запроваджено такі механізми, як squeeze-out (право власника доміную-
чого контрольного пакета викупити акції інших учасників товариства) та sell-out (право 
міноритарних акціонерів продати власні акції у разі набуття певною особою домінуючого 
контрольного пакета акцій).
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Контроль заборгованості з виплати зарплати на кожному підприємстві-боржнику
Чергове засідання регіонального штабу з питань погашення заборгованості по заробітній 

платі перед працюючими та звільненими працівниками підприємств Чернігівської області.

Керівництво управління юстиції, начальники відділів ДВС м. Чернігів, представник Федерації 
профспілкових організацій Чернігівської області зібрались 26 квітня аби обговорити стан погашення 
заборгованості по заробітній платі по кожному підприємству-боржнику Чернігівської області.

Начальник Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області Олега Трейтяк 
повідомив, що за статистичними даними заборгованість по заробітній платі по найбільш економічно 
активним підприємствам області складала на початок року 9 млн. грн. Зараз розмір боргу скоро-
тився і складає 4,2 млн. грн. по 9 підприємствам-боржникам. По 6 підприємствам-банкрутам забор-
гованість на сьогодні становить 2,2 млн. грн. З’явилось нове підприємство-боржник - «Індекс Укр 
Паркет».

Зі слів начальника Управління державної виконавчої служби Сергія П’ятниці боржниками по заро-
бітній платі залишаються ДП «Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння», ПАТ «Готель 
Градецький», ТОВ «Новгород-Сіверський м’ясокомбінат», ДП ТД «Сіверщина», 209 Управління на-
чальника робіт, ПАТ «Чернігівський завод радіоприладів», ФОП Кобиш О.Г., МПП «Простір», ПАТ 
«Хімтекстильмаш».

Про ліквідацію заборгованості по заробітній платі на підприємствах-божниках, що перебувають в 
процедурі банкрутства, говорила головний спеціаліст відділу з питань банкрутства Валерія Сергієн-
ко. Вона окреслила ситуацію з реалізації майна ТОВ «М’ясо-виробничий комплекс «Панвітек» та по-
гашення заборгованості по зарплаті на ПП «Новгород – Сіверська бавовняно – ткацька фабрика».

На Чернігівщині поновлено діяльність 
оперативного антирейдерського аграрного штабу

27 квітня 2018 року в Чернігівській 
обласній державній адміністрації 
відбулось засідання оперативного 
штабу з питань захисту прав зем-
левласників та представників аграр-
ного бізнесу нашого регіону під 
головуванням першого заступник 
голови обласної державної адміні-
страції Юлії Свириденко.

Метою засідання було визначити прі-
оритети подальшої роботи оперативно-
го штабу, узагальнення ситуації щодо 
протидії рейдерству в аграрній сфері в 
Україні та в Чернігівській області.

Щоб не допустити зриву прове-
дення весняно-польових робіт вирі-
шено взяти на особливий контроль 
стан дотримання в області прав та 
законних інтересів землевласників 
та орендарів земельних ділянок. У 
зв’язку з цим будуть оперативно 
реагувати на будь-які випадки пору-
шення прав добросовісних землев-
ласників та землекористувачів, вжи-
вати превентивних заходів протидії 
рейдерству.

Тож роботу антирейдерського аграр-
ного штабу на Чернігівщині поновлено!

Юстиція відкрита для людей!
26 квітня 2018 року команда обласної юстиції на 

чолі з начальником Олегом Трейтяком вийшла на 
вулиці рідного міста аби розповісти чернігівцям про 
реальні результати реформ, впроваджених Мініс-
терством юстиції України, та вкотре нагадати про їх 
права – проект «Я МАЮ ПРАВО!» в дії.

«Вкрай важлива ініціатива – так званий Закон #Чу-
жихДітейНеБуває, що запровадив дієві засоби впливу 
на злісних неплатників аліментів. Значні суми заборго-
ваності наразі погашаються завдяки посиленню відпові-
дальності для «горе – батьків»», - говорив з містянами 
керівник територіального управління юстиції.

Представники управління інформували про інші но-
вації у сфері державної виконавчої служби, захист 
порушених прав громадян на ринку праці, поновлення 
роботи оперативних аграрних штабів, доступні електро-
нні сервіси Мін’юсту, отримання безоплатної правової 
допомоги та ін.

Правове інформування людей, сповнених віри та сили духу
20 квітня 2018 року керівник Головного територіального управлін-

ня юстиції у Чернігівській області Олег Трейтяк і начальник Управ-
ління державної реєстрації В’ячеслав Харідков зустрілися з пред-
ставниками громадської організації «Центр медико-соціальної і фі-
зичної реабілітації осіб з інвалідністю з вадами фізичного розвитку 
«Інтеграція».

Візит мав на меті розповісти людям з обмеженими можливостями про про-
ект «Я МАЮ ПРАВО!» в дії та законодавчі ініціативи, що на сьогодні покликані 
захищати права громадян.

Презентувавши загальнонаціональний правопросвітницький проект, фахів-
ці обласної юстиції ознайомили присутніх з ініціативами Мін’юсту та інформа-
ційними кампаніями #ЧужихДітейНеБуває, #МаскиШоуСтоп, #СтопНасиль-
ство та ін.

Запрошені на зустріч представники Чернігівського місцевого центру з на-
дання безоплатної вторинної правової допомоги, Управління праці та соціаль-
ного захисту населення Новозаводської у місті Чернігові ради, Чернігівського 
об’єднаного управління Пенсійного фонду України говорили про особливості 
надання безоплатної вторинної правової допомоги громадянам з обмежени-
ми можливостями, гарантії їх соціального захисту та пенсійне забезпечення.

Актуальні питання вчинення нотаріальних дій державними та приватними 
н о т а р і у с а м и 
розповіла при-
ватний нота-
ріус Чернігів-
ського місько-
го нотаріаль-
ного округу 
Наталія Глоба. 
Вона надала 

консультативну допомогу з питань оформлення 
спадщини за законом.

Користуючись нагодою, члени організації поціка-
вились у посадовців, як повернути продавцю товар 
неналежної якості, отримати путівку на санатор-
но-курортне лікування, замінити пенсійне посвід-
чення, підготувати документи на забезпечення тех-
нічними засобами пересування, оформити право 
власності на земельну ділянку, сплатити аліменти 
тощо.


