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ПАВЛО ПЕТРЕНКО ОЧОЛИВ РЕЙТИНГ 
ВІДПОВІДАЛЬНИХ МІНІСТРІВ

Міністр юстиції України Павло Петренко посів перше місце у 
рейтингу відповідальності членів Кабінету Міністрів України за 
кількістю і якістю даних та виконаних обіцянок на основі досто-
вірних фактів. Про це свідчать результати останніх даних аналі-
тичного порталу «Слово і діло».

Серед виконаних обіцянок експерти порталу відмічають реаліза-
цію заходів в межах ініціативи #ЧужихДітейНеБуває, переведення 
сервісів Мін’юсту в електронний формат, впровадження жорсткої 
кримінальної відповідальності за рейдерство, подання позовів про-
ти РФ в Міжнародний суд ООН, відкриття правових клубів, рефор-
мування реєстраційної служби та пенітенціарної системи України.

Крім того, 28% обіцянок, які давав Міністр юстиції, ще знаходить-
ся в процесі виконання. Частина з них, згідно з планом, має бути 
виконана в 2018 та 2019 роках.

Таким чином, рейтинг «Слова і Діла»  підтверджує, що діяльність 
команди Мін’юсту є ефективною, а результати реформ у сфері юс-
тиції очевидні.

Довідково: «Слово і Діло» — аналітичний портал, ключовим ас-
пектом роботи якого є висвітлення інформації щодо обіцянок і стану 
їх виконання провідними українськими політиками та чиновниками.

Головна мета проекту  – дотримання принципу транспарентності 
(відкритості) влади та підзвітність політиків і посадових осіб органів 
державного управління звичайним громадянам. Все це дає змогу 
звичайним громадянам на основі перевірених фактів та реальних 
результатів формувати власну думку стосовно ефективності та 
відповідальності конкретних представників української влади та 
політикуму.

На запитання громадян  
відповідає Міністр юстиції

Пане міністре, вже кілька місяців не можу знайти роботу. Чи маю я право на 
допомогу по безробіттю?

Іван Степанюк
Кому надається допомога по безробіттю?
Громадянам у разі втрати заробітної плати (грошового 

забезпечення) або інших доходів внаслідок втрати роботи 
через незалежні від них обставини.

На допомогу по безробіттю може претендувати застра-
хована (офіційно працевлаштована) особа.

Реєстрація безробітних проводиться центром зайнятості 
за особистою заявою особи і призначається з восьмого дня 
після реєстрації.

Перелік документів, потрібних для реєстрації, можна 
переглянути на офіційному сайті Державної служби зайня-
тості.

Як визначається розмір допомоги по безробіттю?
Розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до середньої заробітної 

плати (доходу) і залежно від страхового стажу:
- до 2 років - 50 відсотків;
- від 2 до 6 років - 55 відсотків;
- від 6 до 10 років - 60 відсотків;
- понад 10 років - 70 відсотків.
- мінімальний розмір допомоги по безробіттю становить 1440 грн
Залежно від тривалості безробіття, визначена допомога по безробіттю становить:
- перші 90 календарних днів - 100 відсотків;
- протягом наступних 90 календарних днів - 80 відсотків;
- у подальшому - 70 відсотків.
Люди, які мають страховий стаж менший за шість місяців, або були звільнені з попе-

реднього місця роботи за некомпетентність мають право на допомогу в розмірі 544 грн.
Допомога по безробіттю не може перевищувати чотирикратного розміру прожитко-

вого мінімуму для працездатних осіб (1 липня - 1841 гривня).
Який строк надання допомоги по безробіттю?
Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 

календарних днів протягом двох років.
А для молоді, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професій-

но-технічних і вищих навчальних закладах чи звільнилася із строкової військової служ-
би - 180 календарних днів.

Для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію) - не може 
перевищувати 720 календарних днів.

Чи можуть відмовити у допомозі по безробіттю? Чи можна оскаржити відмову?
Підставами для відмови у наданні статусу безробітного є:
1) відсутність на дату звернення до центру зайнятості необхідних документів;
2) встановлення факту зайнятості особи;
3) письмова відмова особи від пропозиції підходящої роботи;
4) неповернення особою коштів, отриманих за період попередньої реєстрації, що 

припинена на підставі, зокрема: встановлення факту подання особою недостовірних 
даних та документів, на підставі яких прийнято рішення про надання їй статусу безро-
бітного, призначення виплати матеріального забезпечення на випадок безробіття та 
надання соціальних послуг, що мав місце протягом періоду реєстрації; встановлення 
факту виконання безробітним оплачуваної роботи (надання послуг); припинення про-
фесійного навчання за направленням центру зайнятості без поважних причин.

У разі прийняття центром зайнятості рішення про відмову у наданні статусу без-
робітного особа може оскаржити та повторно подати заяву про надання зазначеного 
статусу не раніше, ніж через сім календарних днів.

Якщо у вас залишились питання, звертайтесь до Єдиного контакт-центру системи 
безоплатної правової допомоги 0 800 213 103.

ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ В ПРОВЕДЕННІ ДЕРЖАВНОЇ 
РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

Відповідно до статті 41 Конституції 
України кожен має право володіти, кори-
стуватися і розпоряджатися своєю влас-
ністю, результатами своєї інтелектуаль-
ної, творчої діяльності, а право приватної 
власності набувається в порядку, визна-
ченому законом.

Так, завершальним етапом набуття пра-
ва власності чи інших речових прав на не-
рухоме майно є їх державна реєстрація у 
відповідному реєстрі.

Закон України «Про державну реєстра-
цію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень» визначає державну реєстрацію 
як офіційне визнання і підтвердження дер-
жавою фактів набуття, зміни або припинен-
ня речових прав на нерухоме майно, обтя-
жень таких прав шляхом внесення відпо-
відних відомостей до Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно.

Під час розгляду поданих фізичними та 
юридичними особами заяв та документів 
для державної реєстрації речових прав 
державний реєстратор зобов’язаний пере-
вірити наявність підстав для зупинення роз-
гляду заяв, зупинення державної реєстрації 
прав чи відмови в державній реєстрації 
прав, в результаті чого прийняти відповідне 
вмотивоване рішення.

Тому, крім знання необхідного переліку 
документів для проведення державної ре-
єстрації речових прав на той чи інший вид 
нерухомого майна (приватизована земель-
на ділянка, реконструйований будинок, 

успадкована квартира тощо), слід знати 
про можливі підстави для відмови в прове-
денні такої реєстрації.

Так, статтею 24 вищезгаданого Закону 
України «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 
визначено перелік таких підстав, який є ви-
черпним.

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

- заявлене речове право, обтяження не 
підлягають державній реєстрації відповідно 
до цього закону (наприклад, малі архітек-
турні форми, тимчасові, некапітальні спо-
руди тощо)

- заява про державну реєстрацію прав 
подана неналежною особою;

- подані документи не відповідають вимо-
гам, встановленим цим Законом;

-подані документи не дають змоги вста-
новити набуття, зміну або припинення ре-
чових прав на нерухоме майно та їх обтя-
ження;

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

-наявні зареєстровані обтяження речо-
вих прав на нерухоме майно;

-заяву про державну реєстрацію обтя-
жень щодо попереднього правонабувача 
подано після державної реєстрації права 
власності на таке майно за новим правона-
бувачем;

-після завершення встановленого строку 

не усунені обставини, що були підставою 
для прийняття рішення про зупинення роз-
гляду заяви про державну реєстрацію прав;

-заяву про державну реєстрацію прав та 
їх обтяжень під час вчинення нотаріальної 
дії з нерухомим майном, об’єктом незавер-
шеного будівництва подано не до нотаріуса, 
який вчинив такудію.

-заяву про державну реєстрацію прав та 
їх обтяжень в електронній формі подано 
особою, яка згідно із законодавством не 
має повноважень подавати заяви в елек-
тронній формі;

-заявником подано ті самі документи, на 
підставі яких заявлене речове право, обтя-
ження вже зареєстровано у Державному 
реєстрі прав;

-заявника, який звернувся із заявою про 
державну реєстрацію прав, що матиме на-
слідком відчуження майна, внесено до Єди-
ного реєстру боржників.

Наприкінці слід звернути увагу на те, що 
заява про проведення реєстраційних дій не 
приймається лише у випадку відсутності 
документа, що підтверджує оплату послуг, 
та у разі внесення відповідної плати не в 
повному обсязі.

В усіх інших випадках державний реє-
стратор зобов’язаний прийняти подані до-
кументи, зареєструвати заяву та у встанов-
лений законом строк прийняти відповідне 
офіційне рішення.

Начальник Головного територіального 
управління юстиці у Чернігівській області

Олег Трейтяк

На сьогоднішній день в Україні зростає кількість 
безпідставних обшуків на підприємствах. Як показує 
практика, більшість підприємців виявляються не гото-
вими до обшуків - співробітники не знають, як себе 
вести, не дотримуються елементарних правил збері-
гання цінних речей і конфіденційних документів. Все 
це може сприяти зловживанням з боку правоохорон-
ців і призвести до небажаних наслідків для бізнесу.

7 грудня 2017 року набрав чинності Закон України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 
забезпечення дотримання прав учасників криміналь-
ного провадження та інших осіб правоохоронними ор-
ганами під час здійснення досудового розслідування» 
(під гаслом #МаскиШоуСтоп), покликаний припинити 
свавілля правоохоронних органів та ліквідувати прове-
дення безпідставних масок-шоу на підприємствах.

Щоб захисти себе та свій бізнес під час проведення 
обшуку, необхідно знати, що таке обшук, які підстави 
і порядок його проведення. Отже, обшук - це слідча 
(розшукова) дія, що полягає в примусовому обстежен-
ні приміщення, місцевості й окремих осіб. Метою обшу-
ку є виявлення та фіксація відомостей про обставини 
вчинення кримінального правопорушення, відшукання 
знаряддя кримінального правопорушення або майна, 
яке було здобуте у результаті його вчинення, а також 
встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. 
Весь цей процес відбувається в рамках кримінального 
провадження, а тому має відповідати вимогам Кримі-
нального процесуального кодексу України. 

Пам’ятайте, що в кримінальному процесі діє прин-
цип недоторканності житла чи іншого володіння осо-
би, відповідно до якого не допускається проникнення 
до житла чи до іншого володіння особи, проведення 

в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим 
судовим рішенням. Тому підставою проведення обшу-
ку є ухвала слідчого судді, яка дозволяє проникнути 
до приміщення лише один раз і діє протягом одного 
місяця з дня її постановлення.

Якщо до вас завітали з метою проведення обшуку, 
то для початку, необхідно заспокоїтися, оцінити ситу-
ацію та повідомити правоохоронцям, що ви не маєте 
на меті чинити опору, однак вам необхідно з’ясувати 
підстави для його проведення. Перед тим, як увійти 
до приміщення, представник правоохоронного органу 
зобов’язаний пред’явити вам ухвалу слідчого судді 
про проведення обшуку та надати її копію. У разі не 
надання такої ухвали, викликайте поліцію за номе-
ром 102 із повідомленням, що до вашого приміщення 
прагнуть проникнути невідомі люди.

При ознайомленні з ухвалою слідчого судді, звер-
ніть увагу на: дату постановлення ухвали; прокурора, 
слідчого, який подав клопотання; положення закону, 
на підставі якого постановляється ухвала; речі, доку-
менти або осіб, для виявлення яких проводиться об-
шук; приміщення, яке має бути піддане обшуку, його 
власника чи законного користувача та правильність 
адреси. Зокрема, будь-яка невідповідність у назві ву-
лиці, будинку, номері приміщення, де надано дозвіл 
на проведення обшуку, з фактичною вашою адресою, 
не дає права правоохоронцям провести обшук.

Також не забувайте, що кожна людина має право 
на правову допомогу. Тож зателефонуйте своєму ад-
вокату і запропонуйте йому якнайшвидше прибути до 
вас. Адвокати підприємства мають право залучатися 
до обшуку на будь-якій його стадії. Докази, отримані 
під час обшуку, на який не було допущено захисника, 

мають бути визнані недійсними. Після повідомлення 
адвоката, ознайомтесь зі службовими посвідчення-
ми правоохоронців. Здійсніть порівняння відомостей 
у службових посвідченнях та ухвалі слідчого судді, 
адже обшук мають право проводити лише ті особи, 
які зазначені в ухвалі.

Обшук здійснюється в обов’язковому порядку за 
участю двох незацікавлених понятих. Відеофіксація та-
кож обов’язка. Відеозапис є невід’ємним додатком до 
протоколу обшуку. Крім того, стороні захисту надаєть-
ся право самостійно здійснювати відеофіксацію про-
ведення обшуку, проте заборонено розголошувати ві-
домості досудового розслідування без письмового до-
зволу слідчого або прокурора. За розголошення таких 
даних передбачається кримінальна відповідальність.

Вимагайте при проведенні обшуку повного та чіт-
кого перерахування в опису вилученого майна всіх 
вилучених предметів і документів. Перед підписанням 
протоколу переконайтеся, що у ньому відсутні порож-
ні місця, навіть найнезначніші, щоб виключити мож-
ливість дописки інших даних. При проведенні обшуку 
на підприємстві, в установі або організації другий при-
мірник протоколу вручається керівнику або представ-
никові підприємства, установи або організації.

Одним із важливих нюансів є те, що необхідно від-
різняти обшук від огляду. На практиці правоохоронці 
часто користуються правовою неграмотністю людей і 
проводять огляд, який потім переводять в обшук.

Що таке огляд? Це слідча дія, що полягає у безпо-
середньому сприйнятті зовнішніх ознак матеріальних 
об’єктів. Метою огляду є виявлення відомостей щодо 
обставин вчинення кримінального правопорушення 
та їх фіксація. Сутність огляду полягає в тому, що 

слідчий та/або прокурор сприймає об’єкт огляду (за 
допомогою слухових, зорових, тактильних відчуттів), 
досліджує та оцінює його стан, властивості, ознаки 
з метою виявлення та фіксації будь-яких відомостей 
щодо обставин вчинення кримінального правопору-
шення. Слід враховувати, що під час здійснення ог-
ляду слідчий, прокурор не мають право відкривати 
закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа від-
мовляється відкрити їх самостійно.

У будь-якому випадку пам’ятайте, що проникнен-
ня до житла чи іншого володіння особи здійснюється 
лише на підставі ухвали слідчого судді. 

Огляд житла чи іншого володіння особи може бути 
проведено без ухвали слідчого судді лише у таких 
випадках: пов’язаних із врятуванням життя людей та 
майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які 
підозрюються у вчиненні злочину; за добровільною 
згодою особи, яка ними володіє. 

У вказаних випадках слідчий у протоколі огляду 
обов’язково зазначає причини, що зумовили прове-
дення огляду без ухвали слідчого судді.

У підсумку хотілось би сказати, наскільки ідеально 
не був би написаний закон, якщо люди не матимуть 
можливості захищати свої законні права, то ця си-
стема не буде працювати належним чином. Тому не 
сприймайте зловживання правоохоронців як належне 
і не піддавайтесь тиску. Знайте свої права і обов’язки, 
вмійте і не бійтеся їх захищати у разі порушення.

Заступник начальника  
Головного територіального управління юстиції 

у Чернігівській області  
з питань державної реєстрації

В’ячеслав Хардіков

Як захистити себе та свій бізнес під час проведення обшуку на підприємстві
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Посвідчення нотаріусами 
фактів, що мають 

юридичне значення
Відповідно до частини другої статті 1 Закону 

України «Про нотаріат» вчинення нотаріальних 
дій в Україні покладається, зокрема, на нотаріусів, 
які працюють в державних нотаріальних конторах 
(державні нотаріуси) або займаються приватною 
нотаріальною діяльністю (приватні нотаріуси). 

За нормами статті 34  Закону України «Про но-
таріат» на нотаріусів покладено вчинення таких 
нотаріальних дій, як: посвідчення факту, що фізич-
на особа є живою, посвідчення факту перебування 
фізичної особи в певному місці,  посвідчення часу 
пред’явлення документів, передача заяв фізичних 
та юридичних осіб іншим фізичним та юридичним 
особам.

За загальним правилом нотаріальні дії вчиня-
ються у приміщенні державної нотаріальної конто-
ри, приміщенні, яке є робочим місцем (конторою) 
приватного нотаріуса. В окремих випадках, коли 
фізична особа не може з’явитися в зазначене при-
міщення, такі нотаріальні дії можуть бути вчинені 
поза вказаними приміщеннями.

Факти, що мають юридичне значення, можуть 
бути посвідчені будь-яким нотаріусом незалежно 
від місця проживання (місця перебування) фізич-
ної особи або місцезнаходження юридичної особи, 
які звернулись для вчиненням нотаріальної дії.

Під час вчинення таких нотаріальних дій нотарі-
ус встановлює особу, що звернулася за вчиненням 
нотаріальної дії. Це здійснюється за паспортом 
громадянина України або за іншими документами, 
які унеможливлюють виникнення будь-яких сумні-
вів щодо особи громадянина, який звернувся за 
вчиненням нотаріальної дії. Особа віком до 16 ро-
ків встановлюється за свідоцтвом про народження 
за умови підтвердження батьками (одним з бать-
ків) того, що ця особа є їх дитиною.

Посвідчення фактів, що фізична особа є живою 
або перебуває в певному місці.

Нотаріус за усним зверненням фізичної особи 
посвідчує факт, що фізична особа є живою, та 
факт перебування її в певному місці. Факти, що 
малолітня дитина, недієздатна фізична особа є жи-
вою чи перебуває в певному місці, посвідчуються 
нотаріусом за усним зверненням її законних пред-
ставників (батьків, усиновлювачів, опікуна).

Факти, що неповнолітня дитина, фізична осо-
ба, цивільна дієздатність якої обмежена, є живою 
чи перебуває в певному місці, посвідчуються за 
їх усним зверненням та за згодою на це законних 
представників (батьків, усиновлювачів, піклуваль-
ників), викладеною з дотриманням вимог Порядку 
вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, 
затвердженого наказом Міністерства юстиції Укра-
їни від 22.02.2012 № 296/5, щодо посвідчення пра-
вочинів за участю неповнолітніх, а також осіб, над 
якими встановлено піклування.

На підтвердження факту, що фізична особа є 
живою, та факту перебування фізичної особи в 
певному місці нотаріус видає заінтересованим 
особам, щодо яких було встановлено ці факти, 
відповідні свідоцтва за встановленою формою, 
викладені на спеціальних бланках нотаріальних 
документів.

Посвідчення часу пред’явлення документа.
За усним зверненням заінтересованої особи 

нотаріусом може бути посвідчено час пред’явлен-
ня документа. При цьому, нотаріус особисто озна-
йомлюється зі змістом пред’явленого документа.

На підтвердження часу пред’явлення докумен-
тів нотаріус вчиняє посвідчувальний напис на до-
кументі із зазначенням особи, що його пред’явила. 
Використання спеціальних бланків нотаріальних 
документів для вчинення цієї нотаріальної дії зако-
нодавством України не передбачено.

Передача заяв фізичних та юридичних осіб ін-
шим фізичним та юридичним особам.

Передача нотаріусом заяв фізичних та юридич-
них осіб іншим фізичним та юридичним особам 
здійснюється на підставі усного звернення заінте-
ресованих осіб, причому такі заяви не повинні су-
перечити закону і містити відомості, що порочать 
честь і гідність людини.

Заяви подаються нотаріусу належним чином 
оформлені і не менше ніж у двох примірниках, 
один з яких пересилається поштою зі зворотним 
повідомленням або особисто передається адреса-
там під розписку.

Заяви можуть передаватися також з викорис-
танням технічних засобів, у цьому випадку другий 
примірник заяви повертається особі, що її подала.

Витрати, пов’язані з поштовою пересилкою за-
яви чи з використанням інших технічних засобів, 
оплачуються заявником.

Використання спеціальних бланків нотаріаль-
них документів для вчинення цієї нотаріальної дії 
законодавством України не передбачено, як і фор-
му посвідчувального напису, що має бути засто-
совано нотаріусом при вчиненні такої нотаріальної 
дії.

На прохання особи, що подала заяву, нотарі-
усом може бути видано свідоцтво про передачу 
заяви. Текст викладається на спеціальному бланку 
нотаріального документа.

Передача заяви та видача свідоцтва про пере-
дачу заяви є самостійними нотаріальними діями.

Таким чином, покладення на нотаріусів вчинен-
ня таких нотаріальних дій як посвідчення фактів, 
що мають юридичне значення, здійснено з метою 
надання їм юридичної вірогідності та сприяння фі-
зичним та юридичним особам у здійсненні їх прав 
та захисті законних інтересів.

Головний спеціаліст  
відділу з питань нотаріату

Головного територіального управління юстиції 
у Чернігівській області

Наталія Баклажко

5 березня 2017 року набрав чинності спіль-
ний наказ Міністерства юстиції України та Мі-
ністерства регіонального розвитку, будівниц-
тва та житлово-комунального господарства 
України від 27.02.2017 № 675/5/37, яким було 
затверджено Порядок інформаційної взає-
модії між Державним реєстром речових прав 
на нерухоме майно (далі - Державний реєстр 
прав) та Єдиним реєстром документів, що 
дають право на виконання підготовчих та бу-
дівельних робіт і засвідчують прийняття в екс-
плуатацію закінчених будівництвом об’єктів, 
відомостей про повернення на доопрацюван-
ня, відмову у видачі, скасування та анулюван-
ня зазначених документів(далі-Єдиний реєстр 
документів).

Зазначеним Порядком визначено механізм 
безоплатної інформаційної взаємодії між Дер-
жавним реєстром прав та Єдиним реєстром до-
кументів в електронному вигляді за допомогою 
телекомунікаційних каналів зв’язку.

Наразі під час проведення державної ре-
єстрації речових прав на нерухоме майно до-
кумент, що відповідно до вимог законодавства 
засвідчує прийняття в експлуатацію закінчено-
го будівництвом об’єкта, не вимагається, якщо 

реєстрація такого документа здійснювалася в 
Єдиному реєстрі документів.

Завдяки безпосередньому доступу до Єди-
ного державного реєстру документів державний 
реєстратор за допомогою програмних засобів 
ведення Державного реєстру прав в режимі ре-
ального часу може самостійно здійснити пошук 
документа, що відповідно до вимог законодав-
ства засвідчує прийняття в експлуатацію закін-
ченого будівництвом об’єкта в Єдиному реєстрі 
документів та отримати відомості про нього.

Це значно спрощує процедуру подачі заяв-
ником документів для проведення державної 
реєстрації прав, тому що тепер йому не треба 
подавати державному реєстратору декларацію 
про готовність об’єкта до експлуатації або сер-
тифікатв паперовій формі, а тільки зазначити 
в заяві реєстраційний номер такого документа.

Але у випадку, якщо реєстраційні дії прово-
дяться на підставі документів, що засвідчують 
прийняття в експлуатацію закінчених будівни-
цтвом об’єктів, виданих або оформлених до 
запровадження функціонування Єдиного реє-
стру документіві, відповідно, такий документ не 
зареєстрований в Єдиному реєстрі документів, 
заявник обов’язково подає паперовий доку-

мент, що засвідчує прийняття в експлуатацію 
закінченого будівництвом об’єкта.

Зазначимо, що технічне забезпечення ін-
формаційної взаємодії Державного реєстру 
прав та Єдиного реєстру документів перебуває 
в стані доопрацювання і державний реєстратор 
немає можливості таким же чином отримати 
відомості про документ, що дає право на про-
ведення будівельних робіт у разі проведення 
реєстрації права власності на об’єкт незавер-
шеного будівництва. В такому випадку заявник  
подає державному реєстратору цей документ у 
паперовій формі.

При цьому державний реєстратор має 
обов’язково перевірити дійсність поданого па-
перового документа з використанням інформа-
ції, розміщеної на офіційному веб-сайті Держав-
ної архітектурно-будівельної інспекції України.

Головний спеціаліст відділу взаємодії 
з суб’єктами державної реєстрації та 

підвищення кваліфікації державних 
реєстраторів Управління державної 

реєстрації Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівський області

Ірина Васильченко

Як протидіяти домашньому насильству?

Способи та порядок отримання інформації про 
зареєстровані права та обтяження на нерухомість

Особливості отримання інформації про зареє-
стровані права на нерухомість врегульовані нор-
мами Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 
Порядку надання інформації з Державного реє-
стру речових прав на нерухоме майно і Порядку 
доступу до Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно, що затверджені постановою Ка-
бінету Міністрів України №1127 від 25.12.2015.

Інформація про зареєстровані права на об’єкти 
нерухомого майна та їх обтяження міститься в Дер-
жавному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
(далі – Державний реєстр прав) та інших інформа-
ційних базах даних, що є архівними складовими 
цього реєстру. Інформація є відкритою, загальнодо-
ступною та платною, крім випадків, передбачених 
цим Законом.

Для фізичних та юридичних осіб інформація за 
об’єктом нерухомого майна та суб’єктом речового 
права надається в електронній формі через офі-
ційний веб-сайт Міністерства юстиції України за 
умови ідентифікації такої особи (фізичної або юри-
дичної) з використанням електронного цифрового 
підпису чи іншого альтернативного засобу іденти-
фікації особи або в паперовій формі.

Інформація про зареєстровані права та їх об-
тяження, отримана в електронній чи паперовій 
формі за допомогою програмного забезпечення 
Державного реєстру прав, має однакову юридичну 
силу та використовується відповідно до законо-
давства.

Інформація з Державного реєстру прав не на-
дається фізичним та юридичним особам у разі 
невнесення плати за надання інформації або вне-
сення її не в повному обсязі.

Для посадових осіб органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, судів, органів 
Національної поліції, органів прокуратури, органів 
Служби безпеки України, Національного банку 
України, Національного антикорупційного бюро 
України, Національного агентства з питань запо-
бігання корупції, приватних виконавців, адвокатів, 
нотаріусів інформація з Державного реєстру прав 
у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визна-
чених законом, надається за суб’єктом права чи за 
об’єктом нерухомого майна в електронній формі 
шляхом безпосереднього доступу до Державного 
реєстру прав за умови ідентифікації відповідної 
посадової особи за допомогою електронного циф-
рового підпису. 

Міністерство фінансів України під час здійс-
нення повноважень з контролю за дотриманням 
бюджетного законодавства в частині моніторин-
гу достовірності інформації, поданої фізичними 
особами для нарахування та своєчасного і в пов-
ному обсязі отримання соціальних виплат, пільг, 
субсидій, пенсій, заробітних плат, інших виплат, 
що здійснюються за рахунок коштів державного 
та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду 
України, фондів загальнообов’язкового державно-
го соціального страхування, безоплатно отримує 
відомості з Державного реєстру прав в електро-
нній формі у форматі бази даних, витягу та/або в 
іншому вигляді на підставі договорів, укладених з 
технічним адміністратором.

За заявою власника чи іншого правоволоділь-
ця державний реєстратор надає інформацію про 
осіб, які отримали відомості про зареєстровані 
права на нерухоме майно, що їм належить, та об-
тяження таких прав.

За запитом посадової особи органу досудо-
вого розслідування у зв’язку із здійсненням ним 
повноважень, визначених законом, у відповідно-
му кримінальному провадженні державний реє-
стратор надає інформацію у формі виписки про 
осіб, які отримали відомості про зареєстровані 
права на нерухоме майно, що належить іншим 
фізичним чи юридичним особам, та обтяження 
таких прав.

Таким чином на сьогодні будь-яка особа без-
перешкодно може отримати дані про зареєстро-
вані права на нерухомість як за суб’єктом права, 
тобто з’ясувати, які об’єкти нерухомості належать 
тій чи іншій фізичній чи юридичній особі, так і за 
об’єктом нерухомості – отримати інформацію хто 
є власником того чи іншого нерухомого майна. 

Головне - зацікавлена особа може отримати 
таку інформацію не виходячи з дому, через ме-
режу Інтернет, зокрема через кабінет електрон-
них сервісів на веб-сайті Міністерства юстиції 
України.

Сьогодні посадовим особам органів держав-
ної влади, органів місцевого самоврядування, 
правоохоронним органам, судам, адвокатам, но-
таріусам для виконання своїх прямих функцій на-
дано можливість отримувати необхідні дані з Дер-
жавного реєстру прав шляхом безпосереднього 
доступу до таких даних, що дозволило повністю 
усунути бюрократичні перепони для пересічних 
громадян в отриманні певних державних послуг 
та оформленні пільг тощо. 

Начальник Головного
територіального управління юстиції

у Чернігівській області
Олег Трейтяк

В сучасному світі проблема насильства в сім’ї, попри всі досягнення ци-
вілізації, зберігає свою актуальність. Таке насильство залишається однією 
з надзвичайно поширених форм порушення прав людини, від якого пере-
важно страждають найбільш уразливі групи населення.

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насиль-
ству» (далі-Закон) запропоновано новий підхід до вирішення цієї пробле-
ми з використанням європейських стандартів.

Під домашнім насильством тепер розуміється діяння/бездіяльність між 
членами сім’ї або родичами, зокрема між колишнім подружжям, незалеж-
но від того, чи зареєстровано їх шлюб та чи проживають вони спільно.

Які бувають форми домашнього насильства?
1) фізичне насильство (ляпаси, штовхання, щипання, заподіяння ті-

лесних ушкоджень, позбавлення волі, залишення в небезпеці, ненадання 
допомоги); 

2) сексуальне насильство (будь-які діяння сексуального характеру, 
вчинені відносно дорослої особи без її згоди або дитини незалежно від її 
згоди, або в присутності дитини);

3) психологічне насильство (образи, погрози, приниження, пересліду-
вання, контроль у репродуктивній сфері, якщо такі дії/бездіяльність спри-
чиняють невпевненість, нездатність захистити себе);

4) економічне насильство(позбавлення житла, їжі, одягу, коштів чи до-
кументів, перешкоджання в отриманні лікування, примушування до праці, 
заборону працювати чи навчатися).

Важливим є те, що Закон зобов’язує державу створювати і підтриму-
вати розвиток національних «гарячих» ліній, за якими можна буде отри-
мати оперативну інформацію: як захистити себе і дітей, куди звернутися 
за допомогою, як діяти, щоб вийти з конфліктної ситуації.

Відтепер Закон передбачає створення притулків для жертв домашньо-
го насильства, де вони зможуть жити, отримувати необхідну юридичну, 
медичну і психологічну допомогу, якщо їхнє життя і здоров’я знаходиться 
під загрозою і вони не можуть повернутися додому.

Цікавим нововведенням є створення Єдиного державного реєстру ви-
падків домашнього насильства, а також створення програм для постраж-
далих та їхніх кривдників.

Єдиний державний реєстр випадків домашнього насильства та 
насильства за ознакою статі (далі – Реєстр) – це автоматизована ін-
формаційно-телекомунікаційна система, призначена для збирання, 
реєстрації, накопичення, зберігання, адаптування, зміни, поновлен-
ня, використання, поширення (розповсюдження, реалізації, передачі), 
знеособлення і знищення визначених цим Законом даних про випадки 
домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Усі факти до-
машнього насильства, інформація про кривдника (незалежно від його 
згоди), а також про постраждалих (за їхньою згодою) вносяться до Ре-
єстру.

Законодавство вводить спеціальні заході, що застосовуються до 
кривдника. Наприклад, терміновий заборонний припис – це зобов’язання 
залишити місце проживання (перебування) постраждалої особи, забо-
рона на вхід та перебування у місці проживання (перебування) постраж-

далої особи, заборона у будь-який спосіб контактувати із постраждалою 
особою.

Підставою може бути ініціатива поліції або заява постраждалої особи. 
За невиконання припису встановлено відповідальність у вигляді штрафу, 
громадських робіт або адміністративного арешту. Термін дії термінового 
припису 10 діб.

Іншим спецзаходом до кривдника є обмежувальний припис. Це за-
борона перебування у місце проживання (перебування) постраждалої 
особи, усунення перешкод у користуванні майном потерпілою особою, 
обмеження спілкування з постраждалою дитиною, заборона наближен-
ня на визначену відстань до місця проживання (перебування), навчання, 
роботи, інших місць відвідування постраждалої особи, заборона особи-
сто і через третіх осіб розшукувати постраждалу особу, переслідувати її, 
спілкуватися з нею, заборона вести листування, телефонні переговори з 
постраждалою особою.

Підставою може бути заява постраждалої особи або її представника, 
батьків, родичів, органу опіки та піклування.

Рішення про застосування обмежувального припису приймає суд не 
пізніше 72 годин. Термін застосування – до 6 місяців.

Власне відповідальність кривдника за вчинення домашнього насиль-
ства наразі передбачена лише у Кодексі України про адміністративні пра-
вопорушення. Стаття 172-3 КУпАП за вчинення домашнього насильства 
передбачає покарання у вигляді штрафу від 170 грн до 340 грн або гро-
мадських робіт на строк 30-40 годин, або адміністративного арешту на 
строк до 7 діб. Повторне вчинення домашнього насильства протягом року 
вже загрожує штрафом від 340 до 680 грн або громадськими роботами 
на строк від 40 до 60 годин, або адміністративним арештом на строк до 
15 діб.

На даний час є необхідність налагодження взаємодії з усіма суб’єкта-
ми, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому 
насильству.

Законотворець наголошує, що такі суб’єкти мають залучати до спів-
праці організації для надання дієвої допомоги постраждалим особам, гро-
мадські об’єднання, іноземні неурядові організації та інших заінтересова-
них осіб, а також забезпечувати висвітлення таких заходів і діяльності в 
засобах масової інформації з дотриманням правового режиму інформації 
з обмеженим доступом.

Найнебезпечніший співучасник домашнього насильства – мовчан-
ня. Тому якщо Ви стали свідком подібного явища не будьте байдужими! 
Одразу викликайте поліцію – 102, звертайтеся на «гарячу» лінію - 116-123 
(дзвінки в межах України безкоштовні). Отримати консультації та захисти-
ти свої права можна у центрі з надання безоплатної правової допомоги 
або зателефонувати до Єдиного контакт-центру за номером цілодобової 
«гарячої» телефонної лінії 0 800 213 103.

Перший заступник начальника
Головного територіального управління юстиції

у Чернігівській області
Сергій Рудий 

Порядок інформаційної взаємодії між Державним реєстром речових прав на 
нерухоме майно та Єдиним реєстром документів
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Порядок державної реєстрації змін, 
не пов’язаних зі змінами в установчих 

документах громадських об’єднань
Після створення громадського об’єднання досить часто виникає 

необхідність внести зміни до відомостей про громадське об’єднання, 
що не пов›язані зі змінами, що вносяться до установчих документів.

Зміни до відомостей про громадське об’єднання повинні бути по-
дані державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної 
справи громадського об’єднання.

Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фі-
зичних осіб-підприємців та громадських формувань» визначено пе-
релік документів як для громадських об’єднань зі статусом юридичної 
особи, так і для громадських об’єднань без статусу юридичної особи, 
необхідних для здійснення державної реєстрації змін.

Відповідно до цього Закону для державної реєстрації змін до ві-
домостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному 
реєстрі подаються такі документи:

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридич-
ну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

- примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення 
уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що 
вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін про 
місцезнаходження та про здійснення зв’язку з юридичною особою 
(викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується 
та підписується членами громадського об’єднання, уповноваженими 
ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі 
прийняття такого рішення загальними зборами);

- реєстр осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповнова-
женого органу управління юридичної особи - у разі внесення змін до 
відомостей про громадські об’єднання, політичні партії;

 - відомості про керівні органи громадського формування (ім’я, 
дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстра-
ційний номер облікової картки платника податків (за наявності), по-
сада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку) - у разі вне-
сення змін до складу керівних органів;

- документ про сплату адміністративного збору - у випадках, пе-
редбачених  законом.

Для державної реєстрації змін до відомостей про громадське 
об’єднання, що не має статусу юридичної особи, подаються заява про 
державну реєстрацію змін до відомостей про громадське об’єднання, 
що не має статусу юридичної особи та примірник оригіналу (нотарі-
ально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління 
громадського об’єднання про зміни.

Громадське об’єднання повідомляє про зміни у складі керівних 
органів, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське 
об’єднання, зміну місцезнаходження громадського об’єднання протя-
гом 60 днів з дня прийняття відповідного рішення.

Документи, що подаються для державної реєстрації, повинні бути 
викладені державною мовою та додатково, за бажанням заявника, 
іншою мовою (крім заяви про державну реєстрацію), текст докумен-
тів має бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки дру-
кованими літерами), документи не повинні містити підчищення або 
дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, 
орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а та-
кож містити пошкодження, що не дають змоги однозначно тлумачити 
їх зміст.

Заступник начальника відділу державної реєстрації 
друкованих засобів масової інформації та громадських формувань 

Управління державної реєстрації  
Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області 

Марія Безрученко

ДВС – діє!
З початку квітня цього року Міністерством юстиції України запуще-

но масштабну кампанію з примусового стягнення заборгованості по 
виплати заробітної плати. 

Одним з перших кроків у напрямку реалізації цієї ініціативи стало 
утворення в усіх регіональних управліннях юстиції країни штабів з лік-
відації заборгованості по заробітній платі.

Саме такий штаб утворено на Чернігівщині 26 березня 2018 року. 
Для оперативності проведення виконавчих дій та контролю за повно-
тою їх вчинення державними виконавцями, по всім виконавчим про-
вадженням про стягнення заборгованості по заробітній платі утворено 
виконавчі групи. 

Регіональний штаб у своїй діяльності ставить за мету не лише об-
говорення загальної ситуації по стягненню заборгованості по заробіт-
ній платі відносно кожного підприємства – боржника, а й, насамперед, 
напрацювання механізмів ефективного та якісного погашення забор-
гованості по заробітній платі. Остаточна мета - це повна відсутність 
заборгованості по заробітній платі. 

На сьогоднішній день проведено п’ять засідань Регіонального 
штабу, вже маємо перші вагомі результати його діяльності: повністю 
погашено заборгованість по заробітній платі одного з найбільших під-
приємств-боржників      на     суму     4,7  млн.  грн.       Йдеться      про 
ПАТ «Чернігівський завод радіоприладів».  Також на 0,6 млн грн. за-
доволено вимоги стягувачів ПАТ «Готель «Градецький» та на 0,5 млн 
грн. – вимоги стягувачів ДП «Ніжинський ремонтний завод інженер-
ного озброєння».

Наведено тільки найбільш позитивні приклади. Загалом протягом 
невеликого періоду 2018 року відновлено порушене право працівни-
ків на оплату праці на загальну суму 6,5 млн. грн. 

Разом з цим робота по виконанню цієї категорії рішень і надалі є 
пріоритетним напрямком в роботі Головного територіального управ-
ління юстиції у Чернігівській області. Станом на червень 2018 року 
маємо 13 підприємств-боржників по заробітній платі, виконавчі прова-
дження стосовно яких перебувають на виконанні у відділах державної 
виконавчої служби області, на загальну суму 3 404 963  грн.

Перелік боржників, що мають заборгованість по заробітній платі, 
так званий «Антирейтинг», періодично оприлюднюється на офіцій-
ному веб-сайті Головного територіального управління юстиції у Чер-
нігівській області. Про злісних боржників можна дізнатися також із 
публічного реєстру. Кожен охочий зможе без будь-яких перешкод че-
рез портал https://erb.minjust.gov.ua перевірити, чи сплачує конкретне 
підприємство зарплату своїм працівникам.

Особливо актуальною ця інформація може бути для бізнесменів 
під час вирішення питання: варто чи ні мати справу з контрагентом.

Кваліфіковану консультацію з питань стягнення заборгованості по 
заробітній платі можна отримати, звернувшись за телефоном «гаря-
чої» телефонної лінії Головного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області (0462) 676 738. 

Якісну та доступну правову допомогу, в тому числі і з питань пога-
шення заборгованості по заробітній платі, можна отримати за телефо-
ном Єдиного контакт-центру системи безоплатної правової допомоги 
0 (800) 213 103 (цілодобово та без вихідних). 

Заступник начальника 
 Головного територіального управління юстиції  

у Чернігівській області з питань державної виконавчої служби
Сергій П’ятниця

А далі, звичайно, треба узаконю-
вати свої стосунки - створювати нову 
гарну, міцну сім’ю. Шлюб між україн-
цями і громадянами іноземних держав 
– явище досить поширене. Статистика 
говорить, що кожний тридцятий шлюб в 
Україні укладається з іноземцем. Коли 
ви насправді вирішили одружитися, у 
вас мають виникнути питання: як відбу-
вається державна реєстрація саме та-
кого шлюбу, які нюанси та особливості 
варто знати про державну реєстрацію 
шлюбу в Україні з іноземними грома-
дянами. 

І справді, для працівників органів 
державної реєстрації актів цивільного 
стану Чернігівщини в останні роки не є 
дивиною звернення громадян з прохан-
ням зареєструвати шлюб з іноземцями. 
Це, до речі, одне з питань, яке займає 
значне місце як в міжнародному праві 
так і в чинному сімейному законодав-
стві України. Причиною цього є вну-
трішнє право держав, яке в цій сфері 
відрізняється одне від одного. Це пояс-
нюється насамперед тим, що суттєвий 
вплив на регулювання сімейних відно-
син здійснюють національні, побутові, 
релігійні та інші особливості та традиції.

Які ж основні правові аспекти дер-
жавної реєстрації шлюбу громадян 
України з іноземцями за сімейним зако-
нодавством України?

Насамперед, державна реєстрація 
шлюбу встановлена для забезпечення 
стабільності відносин між жінкою та чо-
ловіком. Охорони прав та інтересів по-
дружжя, їхніх дітей, а також в інтересах 
держави і суспільства.  

При державній реєстрації актів ци-
вільного стану працівники органів дер-
жавної реєстрації актів цивільного ста-
ну в установленому порядку та в межах 
компетенції вирішують питання, що ви-
пливають з норм міжнародного права, 
а також міжнародних договорів, згода 
на обов’язковість яких надана Верхов-
ною Радою України. Якщо в міжнарод-
ному договорі України, укладеному в 
установленому порядку, містяться інші 
правила, ніж ті, що встановлені відпо-
відним актом сімейного законодавства, 
застосовуються правила відповідного 
міжнародного договору України.

Відповідно до статті 56 Закону Укра-
їни “Про міжнародне приватне право”  
форма і порядок укладення шлюбу в 
Україні між громадянином України та 
іноземцем або особою без громадян-
ства, а також між іноземцями або осо-
бами без громадянства визначаються 
правом України.

Порядок державної реєстрації шлю-
бу визначається нормами законодав-
ства: Сімейним кодексом України, За-
коном України “Про державну реєстра-
цію актів цивільного стану”, Правилами 
державної реєстрації актів цивільного 
стану в Україні, тобто державна реє-
страція шлюбу за заявами іноземців, 
осіб без громадянства проводиться за 
законодавством України. 

Шлюб між громадянами України та 
іноземними громадянами, а також між 
іноземцями реєструється в Україні від-
повідно до статей 21-37 чинного Сімей-
ного кодексу України, статті 14 Закону 
України “Про державну реєстрацію ак-
тів цивільного стану”, розділу ІІІ глави 
2 Правил державної реєстрації актів 
цивільного стану в Україні. А саме, дер-
жавна реєстрація шлюбу провадиться 
на загальних засадах в будь-якому ор-
гані державної реєстрації актів цивіль-
ного стану за вільною згодою жінки та 
чоловіка, при досягненні ними шлюбно-
го віку та при відсутності перешкод до 
реєстрації шлюбу. 

Шлюбний вік для чоловіків і жінок в 
Україні встановлюється у 18 років. До 
речі, досягнення шлюбного віку особа-
ми, які виявили бажання одружитися, 
передбачене правовими джерелами 
всіх держав світу. У різних державах 
цей вік неоднаковий. Наприклад, у 
Франції шлюбний вік для чоловіків ста-
новить 18 років, а для жінок – 15 років. 
В Англії для обох із подружжя – 16 ро-
ків. В Австралії – 18 років для чолові-
ків та 16 для жінок. У різних провінціях 
Канади шлюбний вік коливається від 16 
до 19 років. Згідно з індуським Законом 
про шлюб 1955 р., шлюбний вік для чо-
ловіків становить 21 рік та 18 для жінок. 
Найнижчим шлюбний вік є в держа-
вах Латинської Америки. Наприклад, у 
Перу для чоловіків і жінок він становить 
відповідно 16 та 14 років, у Колумбії та 
Еквадорі – 14 і 12 років.

Які ж документи повинні мати наре-
чені, один з яких іноземець, для дер-
жавної реєстрації шлюбу в Україні?

Перш за все, громадяни України 
повинні пред’явити для посвідчення 
особи паспорт або паспортний доку-
мент, а якщо вони раніше перебували 
у шлюбі – документ, що підтверджує 
припинення попереднього шлюбу або 
визнання шлюбу недійсним (свідоцтво 
про розір вання шлюбу, рішення суду 
про розірвання шлюбу, про визнання 
шлюбу недійним, яке набрало закон-

ної сили, свідоцтво про смерть одного 
з подружжя, висновок відділу держав-
ної реєстрації актів цивільного стану 
про анулювання  актового запису про 
шлюб, який є недійсним).

Саме Правила державної реєстрації 
актів цивільного стану в Україні містять 
окремі нюанси та особливості відносно 
порядку державної реєстрації шлюбу в 
нашій державі з іноземцями та особами 
без громадянства. 

Так, іноземці та особи без громадян-
ства для державної реєстрації шлюбу в 
Україні повинні пред’явити паспортний 
документ або документ, що посвід-
чує особу без громадянства заявника, 
та посвідку на постійне чи тимчасове 
проживання або інший документ, що 
підтверджує законність перебування 
іноземця чи особи без громадянства на 
території України. 

Іноземні громадяни, які раніше пере-
бували в шлюбі, можуть зареєструвати 
повторний шлюб за умови пред’яв-
лення документів, що підтверджують 
припинення попереднього шлюбу або 
визнання шлюбу недійсним (свідоцтво 
про розірвання шлюбу, рішення суду 
про розірвання шлюбу, про визнання 
шлюбу недійсним, яке набрало закон-
ної сили, свідоцтво про смерть одного з 
подружжя, висновок відділу державної 
реєстрації актів цивільного стану про 
анулювання актового запису про шлюб, 
який є недійсним тощо). Слід зауважи-
ти, що документи про підтвердження 
припинення попереднього шлюбу, пе-
редбачені законодавством іноземної 
держави та видані компетентним ор-
ганом, повинні бути відповідним чином 
легалізовані, якщо інше не передбаче-
но міжнародними договорами України, 
згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України. А саме, на 
них має бути проставлено апостиль, 
який проставляється компетентним ор-
ганом країни їх походження. Ця вимога 
передбачена Гаазькою Конвенцією, що 
скасовує вимогу легалізації іноземних 
офіційних документів від 5 жовтня 1961 
року, яка набула чинності для України 
з 22 грудня 2003 року. Звичайно, такий 
порядок засвідчення документів перед-
бачений лише для держав, котрі підпи-
сали вказану Конвенцію.

Документи, отримані в компетент-
них органах держав, які не є учасниця-
ми цієї Конвенції необхідно засвідчува-
ти в консульській установі чи диплома-
тичному представництві України в цій 
державі або ж в Міністерстві закордон-
них справ України. У разі відсутності в 
країні походження документів дипло-
матичного представництва або кон-
сульської установи України документи 
можуть бути легалізовані в найближ-
чому дипломатичному представництві 
чи консульській установі України, пов-
новаження якої офіційно поширюються 
на територію країни походження доку-
ментів.  

Необхідно звернути увагу, наших 
шановних наречених, що працівник ор-
гану державної реєстрації актів цивіль-
ного стану, в обов’язковому порядку  
здійснює перевірку законності перебу-
вання іноземця або особи без грома-
дянства на території України шляхом 
направлення в день подання заяви про 
державну реєстрацію шлюбу запиту до 
територіального органу Державної мі-
граційної служби України у разі:

- відсутності у іноземця чи особи без 
громадянства посвідки на постійне чи 
тимчасове проживання;

- відсутності на останній вільній сто-
рінці паспортного документа іноземця, 
документа, що посвідчує особу без 
громадянства, або у вкладному талоні 
відмітки про отримання посвідки, скрі-
пленої печаткою;

- якщо посвідка на постійне або 
тимчасове проживання іноземця чи 
особи без громадянства видана тери-
торіальними органами чи підрозділами 
Державної міграційної служби України 
в Автономній Республіці Крим з 20 лю-
того 2014 року або на тимчасово окупо-
ваних територіях Донецької, Луганської 
областей з 01 березня 2014 року;

- пред’явлення посвідки на постійне 
або тимчасове проживання іноземця чи 
особи без громадянства, яка підлягає 
обміну відповідно до Порядку оформ-
лення, виготовлення і видачі посвідки 
на постійне проживання та посвідки на 
тимчасове проживання, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 28 березня 2012 року № 251.

До запиту додаються копії необхід-
них для перевірки сторінок паспортного 
документа іноземця або документа, що 
посвідчує особу без громадянства, та їх 
переклад.

Ще однією особливістю є те, що до 
документів іноземців, осіб без грома-
дянства, які є підставою для реєстрації 
шлюбу, складених іноземною мовою, 
обов’язково додається переклад тексту 
на українську мову, вірність якого за-
свідчується дипломатичним представ-
ництвом або консульською установою 

України, посольством (консульством) 
держави, громадянином якої є інозе-
мець (країни постійного проживання 
особи без громадянства), Міністер-
ством закордонних справ, іншим відпо-
відним органом цієї держави або нота-
ріусом.

Якщо до органів державної реєстра-
ції актів цивільного стану подається 
переклад документів, вірність якого 
засвідчено згідно із законодавством 
іноземної держави, у якій їх видано, то 
він повинен бути легалізований у вста-
новленому порядку.

Переклади всіх вищезазначених 
документів залишаються у справах 
відділу державної реєстрації актів ци-
вільного стану, що прийняв заяву про 
державну реєстрацію шлюбу та зареє-
стрував шлюб.

При наявності засвідчених та пе-
рекладених на українську мову необ-
хідних документів, жінка та чоловік, 
можуть подати заяву про державну 
реєстрацію шлюбу, звернувшись до 
будь-якого органу державної реєстрації 
актів цивільного стану за їх вибором. 
Після прийняття заяви, працівник ор-
гану державної реєстрації актів цивіль-
ного стану ознайомлює наречених з 
умовами і порядком реєстрації шлюбу, 
їхніми правами та обов’язками як май-
бутніх подружжя і батьків.

Далі за погодженням з нареченими 
призначається день і час державної ре-
єстрації шлюбу з додержанням вимог 
законодавства. Державна реєстрація 
шлюбу проводиться органами держав-
ної реєстрації актів цивільного стану 
після закінчення одного місяця з дня по-
дання нареченими заяви про державну 
реєстрацію шлюбу. За наявності поваж-
ної причини і з дозволу керівника орга-
ну державної реєстрації актів цивільно-
го стану державна реєстрація шлюбу 
проводиться до закінчення зазначеного 
строку на підставі спільної заяви наре-
чених та документів, які підтверджують 
наявність поважної причини.

У разі вагітності нареченої, народ-
ження нею дитини та якщо є безпосе-
редня загроза для життя нареченої або 
нареченого, за наявності документів, 
що підтверджують викладені факти, 
державна реєстрація шлюбу прово-
диться в день подання відповідної 
заяви або у будь-який інший день за 
бажанням наречених протягом одного 
місяця. Якщо наречені не можуть з’яви-
тися з поважної причини для проведен-
ня державної реєстрації шлюбу у вста-
новлений день, строк такої реєстрації 
переноситься за їх письмовою заявою 
на інший день (у такому разі строк пе-
ренесення державної реєстрації шлюбу 
не може перевищувати одного року від 
дня подання відповідної заяви). Якщо 
наречені не з’явилися для проведення 
державної реєстрації шлюбу і не пові-
домили про причину неявки протягом 
трьох місяців з дня подання відповідної 
заяви, заява втрачає чинність.

Треба зауважити, що державна реє-
страція шлюбу проводиться у присутно-
сті нареченої та нареченого. Державна 
реєстрація шлюбу через представника 
не допускається.

Під час державної реєстрації шлюбу 
складається актовий запис про шлюб, 
на підставі якого кожному із подружжя 
видаєтсья свідоцтво про шлюб.

Звернемося до “мови” цифр, скільки 
ж шлюбів з іноземцями реєструється в 
нашій області? В 2017 році, органами 
державної реєстрації актів цивільного 
стану Чернігівщини всього зареєстро-
вано 5647 шлюбів, з них 275 шлюбів 
з іноземцями, що становить 5% від 
загальної кількості шлюбів (з них 253 
шлюби, де один з наречених іноземець 
та 22 шлюби іноземців між собою).

Минулорічні наречені-іноземці - це 
громадяни більш ніж 40 країн світу. 
Найбільше - 52 шлюби було зареєстро-
вано з громадянами Грузії, по  36  шлю-
бів з громадянами Російської Федерації 
та Азербайджанської Республіки, 20 - з 
громадянами Республіки Білорусь та 18 
- з громадянами Туреччини. Поодинокі 
шлюби були зареєстровані з громадя-
нами Індії, Катару, Сьєрра-Леоне, Ав-
стралії, Пакистану, Афганістану та інші.

За 5 місяців поточного року  зареє-
стровано 1567 шлюбів, з них 138 шлю-
бів з іноземцями, що становить 9% від 
загальної кількості шлюбів.

Цьогорічні наречені-іноземці - гро-
мадяни більш ніж 30 країн світу. Най-
більше, 22 шлюби зареєстровано з 
громадянами Грузії; 20 з громадянами 
Російської Федерації; 12 з громадянами 
Азербайджанської Республіки; 10 Ту-
реччини; 9 - Держава Ізраїль. Є шлюби 
з громадянами Індії, Індонезії, Марокко, 
Лівану, Кіпру, Марокко, Пакистану та 
інші.

Заступник начальника відділу 
державної реєстрації актів цивільного 

стану Управління державної реєстрації 
Головного територіального управління 

юстиції у Чернігівській області             
Олена Ющенко

Покохали  іноземця? А що робити далі? 
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ВИ МАЄТЕ ПРАВО 
ЗНАТИ!

20 червня 2018 року Президент Украї-
ни Петро Порошенко підписав закон, що 
удосконалює окремі питання проходжен-
ня громадянами військової служби. 

Відповідні зміни внесено до Законів Укра-
їни «Про соціальний і правовий захист вій-
ськовослужбовців та членів їх сімей», «Про 
військовий обов’язок і військову службу», 
«Статут внутрішньої служби Збройних Сил 
України». 

Так, Законом України «Про внесення змін 
до деяких законів України щодо удоскона-
лення окремих питань проходження грома-
дянами військової служби» підвищується вік 
прийому громадян в курсанти вищих військо-
вих навчальних закладів - з 23 до 30 років, до 
60 років підвищується граничний вік перебу-
вання в запасі військовозобов’язаних-жінок.

Крім того, для збільшення кількості грома-
дян, які бажають проходити військову служ-
бу за короткотривалим контрактом, Закон 
дозволяє продовжувати в особливий період 
військову службу за новим контрактом на 
строк від 1 до 10 років. Також передбачена 
можливість звільнення чи укладення нового 
контракту військовослужбовцям, дія контр-
актів яких примусово продовжена після за-
кінчення його строку в особливий період, та 
військовослужбовцям, які уклали контракт 
до закінчення особливого періоду й оголо-
шення демобілізації.

Цікавою новелою Закону є те, що військо-
вослужбовці, визнані рішеннями військо-
во-лікарських комісій непридатними за ста-
ном здоров’я до військової служби, можуть 
продовжувати проходження служби. Бойо-
вий досвід, морально-ділові якості та моти-
вація до військової служби таких військо-
вослужбовців, не зважаючи на їх фізичний 
стан, можуть бути реалізовані на військових 
посадах, які не потребують фізичних наван-
тажень.

Тож, сподіваємось, відповідні зміни за-
охотять громадян служити у військових ча-
стинах, особливо в часи, коли збройний 
конфлікт, що виник на територіях Донецької 
та Луганської областей України, продовжу-
ється.

Начальник 
Головного територіального

управління юстиції  
у Чернігівській області 

 Олег Трейтяк

Заступник Міністра юстиції Олена Сукманова 
відвідала Чернігів

21 червня у Чернігові у робочих справах перебувала заступник Мі-
ністра юстиції з питань державної реєстрації Олена Сукманова.

Розпочався її день із засідання антирейдерського аграрного штабу в 
Чернігівській обласній державній адміністрації.

«Приємно, що в цілому на Чернігівщині ситуація з рейдерським за-
хопленням спокійна. І за проведеним Міністерством юстиції рейтингом 
область займає одне з останніх місць за кількістю скарг від аграріїв», - 
зазначила заступник Міністра юстиції.

На засіданні були присутні депутати обласної ради, представники сіль-
ськогосподарських підприємств та об’єднань і у кожного була можливість 
висловити своє бачення щодо діяльності штабу, співпраці відповідних 
державних органів під час вирішення проблемних ситуацій, внести свої 
конкретні пропозиції в норми чинного законодавства.

«Відверта розмова про земельні права» - такою була тема наступної 
зустрічі Олени Сукманової із землевласниками, представниками фер-
мерських господарств, головами сільських та селищних рад Чернігівщи-
ни, на якій вона розповіла про основні методи, до яких вдаються рейдери 

в Україні, про засоби протидії таким захопленням та відповіла на запитання.
Під час зустрічі з бізнес-леді Чернігова Олена Сукманова змінювала уявлення спільноти про чиновників високого рангу. Йшла мова про жінку 

у бізнесі, проблеми гендерної рівності і стереотипи, що склалися у суспільстві відносно можливостей чоловіків і жінок, про жінку на керівних по-
садах. Заступник Міністра юстиції поділилась своїм досвідом побудови кар’єри, розповіла про власне бачення ведення бізнесу і проблему відбору 
кадрів як у приватному секторі, так і на державній службі.

Наприкінці робочого візиту до міста Олена Сукманова відвідала пологовий будинок Чернігівської міської ради, де вручила молодим батькам 
свідоцтва про народження дітей та привітала їх з радісною подією в житті.

ЗМІНА РЕКВІЗИТІВ 
РАХУНКІВ ДЛЯ 

ЗАРАХУВАННЯ ПЛАТИ 
В СФЕРІ РЕЄСТРАЦІЇ 

НЕРУХОМОСТІ ТА БІЗНЕСУ

Управління державної реєстрації ін-
формує, що з 02 липня 2018 року зміню-
ються реквізити рахунків для зарахування 
надходжень до бюджетів, в тому числі і по 
кодах бюджетної класифікації доходів:

- 22010300 «Адміністративний збір за 
проведення державної реєстрації юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців»;

- 22012600 «Адміністративний збір за про-
ведення державної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень»;

- 22012700 «Плата за надання відомостей 
з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб – підприємців та громад-
ських формувань, за одержання інформації 
з інших державних реєстрів, держателем 
яких є центральний орган виконавчої влади 
з формування та забезпечення реалізації 
державної правової політики та централь-
ний орган виконавчої влади, що забезпечує 
реалізацію державної політики у сферах 
державної реєстрації актів цивільного ста-
ну, державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно, державної реєстрації юри-
дичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань»;

- 22012900 «Плата за скорочення термінів 
надання послуг у сфері державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та їх обтя-
жень і державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань, а також плата за надання інших 
платних послуг, пов’язаних з такою держав-
ною реєстрацією».

Вищевказані рахунки, що будуть дія-
ти з 02.07.2018, розміщено для ознайом-
лення та використання в роботі на офіцій-
ному веб-сайті Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області у 
вкладці «Управління державної реєстрації» - 
«Реквізити рахунків державного та місцевих 
бюджетів». 

На засіданні регіонального штабу обговорили стан 
погашення заборгованності по зарплаті

22 червня 2018 року відбулося шосте засідання регіонального 
штабу з координації, моніторингу та контролю за станом вико-
нання органами державної виконавчої служби Чернігівської об-
ласті рішень про стягнення заборгованості по заробітній платі 
та інших виплат, пов’язаних з трудовими правовідносинами.

Начальник Головного територіального управління юстиції у Чер-
нігівській області Олег Трейтяк, начальник Управління державної 
виконавчої служби Сергій П’ятниця, начальник відділу з питань 
банкрутства Олександр Дікан, запрошені заступник директора Де-
партаменту соціального захисту населення Чернігівської обласної 
державної адміністрації Катерина Тимошенко, перший заступник 
начальника головного управління Пенсійного фонду України в Чер-
нігівській області Ольга Рем разом з керівниками відділів державної 
виконавчої служби обговорили стан виконання рішень про стягнення 
заборгованості по заробітній платі як з економічно активних підпри-
ємств, так і боржників, що перебувають у процедурі банкрутства, 
визначили проблемні питання та перспективи погашення заборго-
ваності.

РОЗУМІЄМО ПРАВА ЛЮДИНИ
26 червня 2018 року наша команда відвідала Освітній дім права, що 

у Чернігові.
Зустріч була обумовлена відзначенням 22-ї річниці Дня Конституції Укра-

їни і мала правоосвітницьку мету.
«Незабаром ми будемо святкувати державне свято – День Конституції 

України. Свято незалежності та суверенної волі народу», - зазначив на зу-
стрічі перший заступник начальника Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області Сергій Рудий.

«Сьогодні фахівці органів юстиції роблять все можливе аби наші грома-
дяни були обізнаними у своїх правах, знали як їх захистити та підвищували 
правову свідомість», - додав він.

Сергій Буров, виконавчий директор Дому, розповів гостям як реалізуєть-
ся Всеукраїнська освітня програма «Розуміємо права людини», які напрямки 
вона передбачає, які заходи проводяться аби впровадити програму в систе-
му освіти, зробити доступнішою для молоді.

Під час навчально-практичного заняття по реальній справі Європейсько-
го суду з прав людини, проведеного під час зустрічі, учасники проаналізува-
ли порушені права людини відповідно до міжнародних документів.

Юстиція - відкрита для людей!
27 червня 2018 року наша команда ділилася думками 

на тему реалізації прав і свобод людини в Україні з пере-
січними чернігівцями.

Під час акції до Дня Конституції України, організованої 
Чернігівською обласною універсальною науковою бібліоте-
кою ім. В.Г. Короленка, спільно з представниками Чернігів-
ського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги ми говорили з містянами про історію 
українського державотворення, конституційні принципи, ос-
новоположні права, новації законодавства у сфері захисту 
прав.

«Основний Закон у нашій країні визначає, що всі люди є вільні і рівні у своїй 
гідності та правах, а свободи - невідчужуваними та непорушними», - зазначив на 
зустрічі начальник Головного територіального управління юстиції у Чернігівській 
області Олег Трейтяк.

Фахівці управління юстиції розповіли як реалізується в місті загальнонаціо-
нальний проект Міністерства юстиції «Я МАЮ ПРАВО!», які інформаційні кампанії 
проводяться аби підвищити правову культуру людей, забезпечити їх правовою 
інформацією.

Насичена програма заходів, перегляд фокументальних фільмів, участь у каз-
кових вікторинах не залишили байдужими нікого, особливо маленьких патріотів, 
які з особливим завзяттям демонстрували свої творчі здібності.


