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Професія – нотаріус
Відповідно до статті 3 Закону України «Про нотаріат» нота-

ріус - це уповноважена державою фізична особа, яка здійснює 
нотаріальну діяльність у державній нотаріальній конторі, дер-
жавному нотаріальному архіві або незалежну професійну но-
таріальну діяльність, зокрема посвідчує права, а також факти, 
що мають юридичне значення, та вчиняє інші нотаріальні дії, пе-
редбачені законом, з метою надання їм юридичної в ірогідності. 

Наразі в Чернігівській області нотаріальні послуги надають 103 при-
ватних та 39 державних нотаріусів. Більше половини (53 приватні но-
таріуси) працюють в обласному центрі. Достатньо нотаріусів і в містах 
Ніжині та Прилуках, чого не скажеш про райони. Якщо в Талалаївському 
та Семенівському районах немає приватних нотаріусів, у Новгород - Сі-
верському – державного нотаріуса, то в Срібнянському – ні державного, 
ні приватного.

При відсутності державних нотаріусів нотаріальні послуги надають 
державні нотаріальні контори сусідніх районів, але для громадян це певні 
незручності, пов’язані, насамперед, із переїздом.

Отже, в нотаріаті нашої області є потреба в додаткових кадрах.
Для того, щоб бути нотаріусом, необхідно бути громадянином Украї-

ни, мати повну вищу юридичну освіту, володіти державною мовою, мати 
стаж роботи у сфері права не менш як шість років, з них помічником 
нотаріуса або консультантом державної нотаріальної контори - не менш 
як три роки, скласти кваліфікаційний іспит Вищій кваліфікаційній комісії 
нотаріату при Міністерстві юстиції України, отримати свідоцтво про пра-
во на зайняття нотаріальною діяльністю. 

Не може бути нотаріусом особа, яка має судимість, обмежена у діє-
здатності або визнана недієздатною за рішенням суду.

Особа, приватна нотаріальна діяльність якої не здійснювалася 
протягом трьох років після отримання свідоцтва про право на зайняття 
нотаріальною діяльністю і яка не працювала нотаріусом, консультантом 
державної нотаріальної контори чи помічником (консультантом) приват-
ного нотаріуса, не була посадовою особою, яка здійснює керівництво 
та контроль за діяльністю нотаріату, до подання заяви про реєстрацію 
нотаріальної діяльності повинна підтвердити свою кваліфікацію шляхом 
складання нового кваліфікаційного іспиту Вищій кваліфікаційній комісії 
нотаріату при Міністерстві юстиції України.

Для того, щоб скласти кваліфікаційний іспит Вищій кваліфікаційній 
комісії нотаріату, необхідно мати практичний досвід і володіти ґрунтов-
ними знаннями цивільного, цивільно - процесуального, господарсько-
го, сімейного, земельного, житлового та податкового законодавств; 
законодавства у сфері регулювання державної реєстрації нотаріусами 
речових прав на нерухоме майно; щодо роботи єдиних та державних 
реєстрів у сфері нотаріату, зокрема Державного реєстру обтяжень 
рухомого майна, Спадкового реєстру, Єдиного реєстру довіреностей; 
порядку оформлення документів, призначених для використання на 
території іноземних держав; порядку витрачання, зберігання, обігу 
спеціальних бланків нотаріальних документів; законодавства у сфері 
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом.

Для отримання більш детальної інформації щодо порядку складан-
ня кваліфікаційного іспиту, особи, які мають бажання здійснювати нота-
ріальну діяльність та відповідають вище зазначеним вимогам, можуть 
звертатися до Головного управління юстиції у Чернігівській області.

Перший заступник начальника 
Головного управління юстиції у Чернігівській області

Сергій Рожець

Головна мета України – припинення 
війни на Сході та поновлення 

територіальної цілісності країни

Враховуючи значення органів державної виконавчої служби у 
забезпеченні примусового виконання, Указом Президента України 
від 22 липня 2009 року в Україні започатковано професійне свято, 
яке відзначається 17 грудня.

День працівника державної виконавчої служби – це свято лю-
дей, які присвятили своє життя нелегкій, але такій необхідній в пра-
вовій державі роботі – примусовому виконанню рішень. Виконання 
судових рішень – це важлива справа, яка потребує високої профе-
сійної відповідальності та моральних чеснот, справа, яка робиться на 
благо громадян України та стоїть на захисті їх конституційних прав.

Робота державного виконавця є достатньо складною. Адже 
це повсякденне спілкування з десятками людей: учасниками ви-
конавчого провадження, посадовими і службовими особами, керів-
никами підприємств – боржників. І ця робота постійно пов’язана з 
гострими конфліктними ситуаціями – вилученням і позбавленням 
боржників майна, виселенням громадян, розв’язанням корпоратив-
них спорів. Вміння виконавця за таких обставин знайти правильні 
шляхи розв’язання конфлікту на законних засадах і при цьому за-
безпечити своєчасність, повноту і неупередженість примусового 
виконання рішень – ось ті основні завдання, які щодня постають 
перед державними виконавцями нашої області.

Щодня, щохвилини, довіряючи нам свої долі, громадяни роз-
раховують, перш за все на нашу сумлінність та неупередженість.

Переконана, що всі працівники державної виконавчої служби 
усвідомлюють колосальну відповідальність, яка на них покладена, 
тому й надалі вірно служитимуть інтересам України та її громадян, 
з честю примножуватимуть традиції своєї професії.

В поточному році Міністерством юстиції України було запро-
ваджено пілотний проект щодо реалізації майна боржників через 
електронні торги. Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 11.06.2014 № 575-р у вказаному проекті Чернігівська область 
бере участь з 1 липня. За п’ять місяців до Системи електронних 
торгів арештованим майном було внесено 543 лоти арештованого 
державними виконавцями Чернігівської області майна. Реалізова-
но за вказаний період майна на суму 4 757 992 грн.  

В 2014 році державними виконавцями нашої області було ви-
конано 35 295 виконавчих документів, стягнуто та перераховано 
боржникам 118 мільйонів 088 тисяч гривень. 

На користь держави, в тому числі Пенсійного фонду України 
та інших цільових фондів, перераховано понад 31 мільйон 390 ти-
сяч гривень, стягнуто заборгованості по заробітній платі на суму 
7 мільйонів 560 тисяч гривень.

За 11 місяців поточного року державними виконавцями було 
стягнуто та перераховано до Державного бюджету України 5 міль-
йонів 087 тисяч гривень виконавчого збору. 

Таких результатів нам вдалося досягти лише завдяки зла-
годженій сумлінній роботі працівників органів державної виконав-
чої служби нашої області. 

Штат державних виконавців Чернігівської області на сьогод-
нішній день складає 207 державних виконавців, які працюють в 25 
відділах державної виконавчої служби районних, міського, міськра-
йонних управлінь юстиції та відділі примусового виконання рішень. 
При укомплектуванні органів державної виконавчої служби кадра-
ми є окремі проблеми, які стосуються дефіциту саме професійно 
підготовлених, досвідчених державних виконавців. Позитивним 
вирішенням цього питання є обов’язкове стажування не менш як 
два місяці особи, яка вперше призначається на посаду державного 
виконавця. Вказана вимога Закону України «Про державну вико-
навчу службу» сприяє підвищенню якості роботи новоприйнятих 
державних виконавців.

Але є серед лав державних виконавців нашої області й ті, що 
присвятили все своє життя цій нелегкій роботі. Понад 20 років в 
сфері примусового виконання рішень працюють начальник відді-
лу ДВС Городнянського районного управління юстиції Малицький 
М.М., начальник відділу ДВС Чернігівського районного управління 
юстиції Коломієць О.О., заступник начальника відділу ДВС Борз-
нянського районного управління юстиції Демченко Н.І., заступник 
начальника відділу ДВС Менського районного управління юстиції 
Кадикова Л.П., головний державний виконавець Центрального від-
ділу ДВС Чернігівського міського управління юстиції Садовська Т.Л.

Найкращих державних виконавців з нагоди свята за високі 
досягнення на професійній ниві було відзначено Державною вико-
навчою службою України та Головним управлінням юстиції у Чер-
нігівській області.

Користуючись нагодою, я також хочу привітати своїх колег з 
нашим професійним святом – Днем працівника державної вико-
навчої служби!

Нехай мудрими будуть ваші дії, вірність і відданість справі за-
безпечують ваші успіхи, а ваша діяльність знаходить повагу та до-
віру громадян до органів державної виконавчої служби!

Бажаю всім вам оптимізму, впевненості у власних силах, успі-
хів та нових досягнень у професійній діяльності.

Всіляких гараздів, міцного здоров’я, миру, любові та злагоди у 
ваших родинах, віри у краще майбутнє!

В.о. начальника управління державної виконавчої служби 
Головного управління юстиції у Чернігівській області 

 Алла Єдомаха

Міністр юстиції нагадав, що після 
вторг нення російських окупантів у Крим 
український Уряд, Міністерство юстиції та 
вітчизняна правова спільнота об’єднали 
зусилля і виступили єдиним фронтом про-
ти російської юридичної машини в міжна-
родних інституціях.

«Ми отримали стовідсоткову перемогу 
на міжнародному фронті. Яскравим прикла-
дом цього стала резолюція ООН. Понад сто 
держав засудили російську агресію проти 
України, не визнали окупацію Криму і за-
кликали Росію повернутися до кордонів, які 
були визначені після Другої світової війни. 
Схожі документи ухвалили й інші впливові 
міжнародні організації. Вони чітко сказали 
Росії, що в 21 сторіччі в центрі Європи не 
може бути країни, яка захоплює території 
своїх сусідів», - зазначив очільник Мін’юсту.

Так само, за словами Міністра юстиції, 
правова війна з Російською Федерацією 
розгорнулася в судових інстанціях. На сьо-
годнішній день за заявами України проти 

Росії в Європейському суді з прав людини 
слухаються 3 справи.

За словами Міністра юстиції, це тільки 
початок судових баталій, які міжнародні су-
дові установи розглядатимуть за заявами 
України проти Росії.

«Ми ініціювали передсудовий процес 
стосовно порушень з боку Російської Фе-
дерації цілої низки конвенцій, зокрема 
Конвенції про заборону фінансування те-
роризму. У нас є дуже великий масив до-
казів з цього приводу. Весь світ бачить, що 
Росія імпортує в Україну бойовиків, зброю, 
регулярні війська, фактично підтримуючи 
тероризм в центрі Європи», - сказав Павло 
Петренко. Він повідомив, що в рамках про-
цедури передсудових консультацій, україн-
ська сторона висунула низку вимог щодо 
порушень конвенції. Росія повинна або ви-
знати їх, або спростувати. Російська влада 
не поспішає їх спростовувати, тож вже за 
рік ми зможемо подати заяву до Міжнарод-
ного суду ООН.

«Підготовчий етап, в ході якого прохо-
дять консультації, займає від 9 до 12 мі-
сяців. Ми витримаємо ці строки, і вже до 
кінця наступного року отримаємо право 
подати відповідну заяву до Міжнародного 
суду ООН», - резюмував Павло Петренко.

Головна мета юридичної війни України проти Росії – припинення війни на Сході 
країни, деокупація Криму, виведення військ і терористів з нашої землі, а також понов-
лення територіальної цілісності країни. Про це, відкриваючи семінар на тему: «Право-
ві засоби захисту інтересів держави Україна у зв’язку з агресією Російської Федерації 
на Сході України та анексією Криму», повідомив Міністр юстиції Павло Петренко.

У працівників органів державної 
виконавчої служби професійне свято

Конституцією України закладено принцип обов’язковості 
виконання  судових рішень. Рішення, постанови, ухвали, які 
виносяться ім’ям України, повинні виконуватися, і цю функцію 
покладено законом на Державну виконавчу службу. 

Øàíîâí³ êîëåãè!
Прийміть найщиріші вітання з наступаючим  Новим роком 

та Різдвом Христовим! Сподіваюсь, що ці свята – вісники оновлен-
ня, мрій і сподівань – принесуть Вам і Вашим родинам добро, мир і 
достаток. Нехай з останніми хвилинами Старого року Вас поки-
нуть турботи та негаразди, а Новий 2015 рік буде щедрим на нові 
досягнення, цікаві плани та професійні перемоги.

Бажаю Вам міцного здоров’я, родинного щастя та затишку, 
оптимізму, наснаги та невичерпної енергії. Зичу, щоб Різдвяна зоря 
запалила у Ваших серцях вогонь віри, надії, любові та гармонії.

З повагою,
Начальник Головного управління юстиції

у Чернігівській області
Юрій Власенко
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Актуальні питання державної 
реєстрації прав оренди земель 

сільськогосподарського призначення

Оголошення
До відділу державної виконавчої служби Борзнянського районного 

управління юстиції (м. Борзна, вул. Ганни Барвінок, 7) викликається 
Шаткова Наталія Миколаївна (місце реєстрації: Чернігівська область, 
Борзнянський район с. Комарівка вул. Піонерська, буд.31,) з питань 
виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Морська Л.М., контактний телефон (04653) 
2-16-59. Режим роботи: пн. – чт. з 8-30 по 17-30 год.,  пт. з 8-30 по 16-30 год.

До відділу державної виконавчої служби Борзнянського районного 
управління юстиції 

(м. Борзна, вул. Ганни Барвінок, 7) викликається Шльончак В’ячеслав 
Анатолійович (місце реєстрації: Чернігівська область, Борзнянський район 
с. Комарівка вул. Воровського, буд.9, ) з питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець  Морська Л.М., контактний телефон 
(04653) 2-16-59. Режим роботи: пн. – чт. з 8-30 по 17-30 год., пт. з 8-30 по 
16-30 год.

До відділу державної виконавчої служби Борзнянського районного 
управління юстиції      

(м. Борзна, вул. Ганни Барвінок, 7) викликається Марченко Володимир 
Федорович (місце реєстрації: Чернігівська область, Борзнянський район, с. 
Іллінці, вул. Кірова, буд. 6,) з питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Морська Л.М., контактний телефон 
(04653) 2-16-59. Режим роботи: пн. – чт. з 8-30 по 17-30 год., пт. з 8-30 по 
16-30 год.

До відділу державної виконавчої служби Борзнянського районного 
управління юстиції ( м. Борзна, вул. Ганни Барвінок, 7) викликається 
Мартиненко Костянтин  Вікторович  (місце реєстрації: Чернігівська 
область, Борзнянський район, с. Берестовець, вул. Шевченка, буд. 106) з 
питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Морська Л.М., контактний телефон 
(04653) 2-16-59. Режим роботи: пн. – чт. з 8-30 по 17-30 год., пт. з 8-30 по 
16-30 год.

До відділу державної виконавчої служби Борзнянського районного 
управління юстиції (м. Борзна, вул. Ганни Барвінок, 7) викликається Кашич 
Наталія Миколаївна (місце реєстрації: Чернігівська область, Борзнянський 
район, с. Степанівка, вул. Матросова, буд. 39) з питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Морська Л.М., контактний телефон 
(04653) 2-16-59. Режим роботи: пн. – чт. з 8-30 по 17-30 год., пт. з 8-30 по 16-
30 год.

До відділу державної виконавчої служби Борзнянського районного 
управління юстиції ( м. Борзна, вул. Ганни Барвінок, 7) викликається 
Євдокименко Микола Григорович (місце реєстрації: Чернігівська область, 
Борзнянський район, с. Степанівка, вул. Горького, буд. 24-Б, ) з питань 
виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Морська Л.М., контактний телефон 
(04653) 2-16-59. Режим роботи: пн. – чт. з 8-30 по 17-30 год., пт. з 8-30 по 
16-30 год.

До відділу державної виконавчої служби Борзнянського районного 
управління юстиції (м.Борзна, вул.Ганни Барвінок, 7) викликається Бєлкін 
Артем Віталійович, 06.06.1988р.н. (місце реєстрації: м. Борзна, вул. 
Незалежності, 6 кв.2 ) з питань виконання рішення суду.

Головний державний виконавець Заєвська М.Л., контактний телефон 
(04653) 2-16-59. Режим роботи: пн. – чт. з 8-30 по 17-30 год., пт. з 8-30 по 
16-30 год.

До відділу державної виконавчої служби Носівського районного 
управління юстиції (м. Носівка, вул. Центральна,20) викликається 
Глущенко Віталій Миколайович ( Носівський район, с. Селище, вул. 
Тонконога, 69) з питань виконання рішень судів та інших органів.

Державний виконавець Драган І.С., контактний телефон 2-24-35. 
Режим роботи: пн.-чт. з 8-30 по 17-30 год., пт. з 8-30 по 16-30 год.

До відділу державної виконавчої служби Носівського районного 
управління юстиції (м. Носівка, вул. Центральна,20) викликається Глотка 
Олександр Григорович (м. Носівка, вул. Кобизький шлях, 49) з питань 
виконання рішень судів та інших органів.

Державний виконавець Драган І.С., контактний телефон 2-24-35. 
Режим роботи: пн.-чт. з 8-30 по 17-30 год., пт. з 8-30 по 16-30 год.

До відділу державної виконавчої служби Носівського районного 
управління юстиції (м. Носівка, вул. Центральна,20) викликається Власов 
Іван Георгійович (Носівський район, с. Степові Хутори) з питань виконання 
рішень судів та інших органів.

Державний виконавець Драган І.С., контактний телефон 2-24-35. 
Режим роботи: пн.-чт. з 8-30 по 17-30 год., пт. з 8-30 по 16-30 год.

До відділу державної виконавчої служби Носівського районного 
управління юстиції (м. Носівка, вул. Центральна,20) викликається 
Бондаренко Олександр Васильович (Носівський район, с. Кіровка, вул. 
Кірова, 3/2) з питань виконання рішень судів та інших органів.

Державний виконавець Драган І.С., контактний телефон 2-24-35. 
Режим роботи: пн.-чт. з 8-30 по 17-30 год., пт. з 8-30 по 16-30 год.

До відділу державної виконавчої служби Носівського районного 
управління юстиції (м. Носівка, вул. Центральна,20) викликається Оксенич 
Руслан Володимирович ( Носівський район, с. Іржавець, вул. Центральна, 
17) з питань виконання рішень судів та інших органів.

Державний виконавець Драган І.С., контактний телефон 2-24-35. 
Режим роботи: пн.-чт. з 8-30 по 17-30 год., пт. з 8-30 по 16-30 год.

До відділу державної виконавчої служби Носівського районного 
управління юстиції (м. Носівка, вул. Центральна,20) викликається 
Марущак  Віктор Михайлович (Носівський район, с. Червоні Партизани, 
вул. Калініна, 16) з питань виконання рішень судів та інших органів.

Державний виконавець Драган І.С., контактний телефон 2-24-35. 
Режим роботи: пн.-чт. з 8-30 по 17-30 год., пт. з 8-30 по 16-30 год.

До відділу державної виконавчої служби Носівського районного 
управління юстиції (м. Носівка, вул. Центральна,20) викликається 
Кузьменко Євгеній Васильович (м. Носівка, вул. Котовського, 25) з питань 
виконання рішень судів та інших органів.

Державний виконавець Драган І.С. контактний телефон 2-24-35. Режим 
роботи: пн.-чт. з 8-30 по 17-30 год., пт. з 8-30 по 16-30 год.

До відділу державної виконавчої служби Носівського районного 
управління юстиції (м. Носівка, вул. Центральна, 20) викликається Звєрєв 
Олег Леонідович (Носівський район, с. Держанівка, вул. Хліборобська, 86) 
з питань виконання рішень судів та інших органів.

Державний виконавець Драган І.С., контактний телефон 2-24-35. 
Режим роботи: пн.-чт. з 8-30 по 17-30 год., пт. з 8-30 по 16-30 год.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул. Пушкіна,73,4-й поверх,7 кабінет) 
викликається Книш Лариса Василівна (місце реєстрації, м. Прилуки, вул. 
Раскова б.51Б) з питання виконання рішення суду.

Державний виконавець Лень Н.О., контактний телефон 5-21-47. Режим 
роботи: пн.-чт. з 8-30 до 17-30 год., пт. з 8-30 до 16-30 год.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул. Пушкіна,73,4-й поверх, 7 кабінет) 
викликається Однолько Яна Леонідівна (місце реєстрації, Прилуцький 
район с. Замістя, вул. Фесенка,49, вул. Раскова б.51Б) з питання виконання 
рішення суду.

Державний виконавець Лень Н.О., контактний телефон 5-21-47. Режим 
роботи: пн.-чт. з 8-30 до 17-30 год., пт. з 8-30 до 16-30 год.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул. Пушкіна,73, 4-й поверх, 7 кабінет) 
викликається Чуєнко Олена Олександрівна (місце реєстрації, м. Прилуки, 3 
пров. Удайський Б.3) з питання виконання рішення суду.

Державний виконавець Лень Н.О., контактний телефон 5-21-47. Режим 
роботи: пн.-чт. з 8-30 до 17-30 год., пт. з 8-30 до 16-30 год.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул. Пушкіна,73,4-й поверх,7 кабінет) 
викликається Башук Володимир Олександрович (місце реєстрації, м. 
Прилуки, вул. Комунальна Б.88) з питання виконання рішення суду.

Державний виконавець Лень Н.О., контактний телефон 5-21-47. Режим 
роботи: пн.-чт. з 8-30 до 17-30 год., пт. з 8-30 до 16-30 год.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції Чернігівської області (м. Прилуки, вул. Пушкіна, 
буд. 73, 4 поверх, каб. 5) викликається Шут Людмила Василівна (місце 
реєстрації: м. Прилуки, вул. Вокзальна, 40, кв. 35) з питань виконання 
рішення суду.

Старший державний виконавець Мигун О.М., контактний телефон 
5-07-23. Режим роботи: пн.-чт. з 8-30 по 17-30 год., пт. з 8-30 по 16-30 год. 

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції Чернігівської області (м. Прилуки, вул. Пушкіна, буд. 
73, 4 поверх, каб. 5) викликається Заєць Ігор Іванович (місце реєстрації: 
м. Прилуки, вул. Вокзальна, 5, кв. 66) з питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Мигун О.М., контактний телефон 
5-07-23. Режим роботи: пн.-чт. з 8-30 по 17-30 год., пт. з 8-30 по 16-30 год. 

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції Чернігівської області (м. Прилуки, вул. Пушкіна, буд. 
73, 4 поверх, каб. 5) викликається Іщенко Олександр Олександрович (місце 
реєстрації: м. Прилуки, вул. Садова, 47, кв. 1) з питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Мигун О.М., контактний телефон 
5-07-23. Режим роботи: пн.-чт. з 8-30 по 17-30 год., пт. з 8-30 по 16-30 год. 

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції Чернігівської області (м. Прилуки, вул. Пушкіна, буд. 73, 
4 поверх, каб. 5) викликається Шаронов Андрій Григорович (місце реєстрації: 
м. Прилуки, вул. Вокзальна, 46, кв. 20) з питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Мигун О.М., контактний телефон 
5-07-23. Режим роботи: пн.-чт. з 8-30 по 17-30 год., пт. з 8-30 по 16-30 год. 

В умовах встановлення ринкових 
відносин в аграрній сфері між сіль-
ськогосподарськими виробниками та 
землевласниками актуальним постає 
питання особливостей державної ре-
єстрації припинення та виникнення 
права оренди таких земель.    

Частиною четвертою статті 3 За-
кону України «Про державну реєстра-
цію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень» (далі - Закон) вста-
новлено права на нерухоме майно та 
їх обтяження, що виникли до набран-
ня чинності цим Законом, визнаються 
дійсними у разі відсутності їх держав-
ної реєстрації, передбаченої цим За-
коном, за таких умов: якщо реєстра-
ція прав та їх обтяжень була проведе-
на відповідно до законодавства, що 
діяло на момент їх виникнення, або 
якщо на момент виникнення прав та 
їх обтяжень діяло законодавство, що 
не передбачало обов’язкової реєстра-
ції таких прав та їх обтяжень.

Положеннями статтей 2, 3, 19 за-
значеного Закону визначається, що 
державна реєстрація речових прав на 
нерухоме майно – офіційне визнання 
і підтвердження державою фактів ви-
никнення, переходу або припинення 
прав на нерухоме майно, обтяження 
таких прав шляхом внесення відпо-
відного запису до Державного реє-
стру речових прав на нерухоме май-
но.  Державна реєстрація прав про-
водиться на підставі документів, що 
підтверджують виникнення, перехід, 
припинення прав на нерухоме майно, 
поданих органу державної реєстрації 
прав разом із заявою. Права на неру-
хоме майно та їх обтяження виника-
ють з моменту здійснення державної 
реєстрації таких прав.  

Відносини, пов’язані з орендою 
земельних ділянок, регулюються, 
зокрема, Земельним кодексом Укра-
їни та Законом України «Про оренду 
землі». Статтею 31 цього Закону ви-
значено перелік підстав припинення 
договору оренди землі. 

Враховуючи наведене, при здійс-
ненні державної реєстрації припинен-
ня права оренди земельної ділянки, 
важливою є саме підстава припинен-
ня договору оренди землі. Так, слід 
розрізняти вимоги до проведення 
державної реєстрації припинення пра-
ва оренди земельних ділянок, речові 
права на які зареєстровані належним 

чином в органах земельних ресурсів 
до 2013 року, однак відомості про які 
відсутні в Державному реєстрі ре-
чових прав на нерухоме майно (далі 
– Державний реєстр прав), в тому 
числі, на підставі угод про дострокове 
розірвання договору оренди, укладе-
них до 01 січня 2013 року та з 01 січня 
2013 року та ліквідації юридичної осо-
би-орендаря.

У випадку, коли договір оренди 
землі припинено до 01.01.2013 року 
(укладена угода про розірвання до-
говору оренди за згодою сторін/лік-
відовано юридичну особу), державна 
реєстрація припинення права оренди 
земельної ділянки у Державному ре-
єстрі прав не проводиться, оскільки 
частиною четвертою статті 15 Закону 
України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень» передбачено, що дер-
жавній реєстрації підлягають виключ-
но заявлені права та їх обятження за 
умови їх відповідності законодавству і 
поданим документам.

При цьому для внесення вперше 
відомостей про право оренди земель-
них ділянок до Державного реєстру 
прав, за іншим суб’єктом орендних 
відносин, новим суб’єктом таких від-
носин подається до органу державної 
реєстрації прав, крім заяви та інших 
документів (в тому числі вже зареє-
стрований договір оренди), додатко-
ва угода про зміну сторін у договорі, 
або документ, що свідчить про виник-
нення нових орендних відносин, на 
підставі яких буде проведено держав-
ну реєстрацію прав одразу на нового 
суб’єта іншого речового права.

У випадку, коли договір оренди 
землі припинено після 01 січня 2013 
року (укладена угода про розірвання 
договору оренди за згодою сторін/лік-
відовано юридичну особу), припинен-
ня права оренди земельної ділянки 
підлягає державній реєстрації в Дер-
жавному реєстрі прав.

Враховуючи те, що законодав-
ством у сфері державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень передбачена обов’язкова 
державна реєстрація як виникнення, 
переходу, так і припинення речових 
прав на нерухоме майно, для прове-
дення припинення права користуван-
ня земельною ділянкою, заявником 
окрім інших документів, подається до 
органу державної реєстрації прав до-
кумент, що підтверджує припинення 
права оренди земельної ділянки.

При цьому, для внесення вперше 
відомостей про право оренди земель-
них ділянок до Державного реєстру 
прав, за іншим суб’єктом орендних 
відносин, має передувати державна 
реєстрація припинення права орен-
ди земельної ділянки за попереднім 
суб’єктом правовідносин.

Припинення права оренди зе-
мельних ділянок у разі ліквідації юри-
дичної особи-орендаря здійснюється 
з урахуванням наведених вище особ-
ливостей. Відмінністю такої держав-
ної реєстрації буде підстава припи-
нення договору оренди землі.

Начальник реєстраційної служби 
Головного управління юстиції у 

Чернігівській області
Віталій Баштовий   

Посвідчення 
довіреності

Згідно зі статтею 244 Цивільного кодексу України (далі - Ко-
декс) представництво, яке ґрунтується на договорі, може здійс-
нюватися за довіреністю.

Довіреність – це письмовий документ, що видається однією осо-
бою іншій особі для представництва перед третіми особами. 

Форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відповідно 
до закону має укладатися договір. Довіреність, що видається у поряд-
ку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню.

Не підлягають нотаріальному посвідченню або можуть посвідчува-
тися нотаріусом за бажанням заявника довіреності на одержання за-
робітної плати, стипендій, пенсій, аліментів, інших платежів, поштової 
кореспонденції (поштових переказів, посилок тощо). Такі довіреності 
можуть бути посвідчені посадовою особою організації, у якій довіри-
тель працює, навчається, житлово-експлуатаційною організацією, пе-
ребуває на стаціонарному лікуванні або за місцем його проживання.

Чинним законодавством передбачено, що у населених пунктах, 
де немає нотаріусів, довіреності можуть бути посвідчені уповнова-
женою на це посадовою особою органу місцевого самоврядування. 
Довіреності, посвідчені зазначеними посадовими особами, прирівню-
ються до нотаріально посвідчених.

При цьому стаття 245 Кодексу містить застереження щодо виду 
довіреностей, які можуть бути посвідчені уповноваженою на це поса-
довою особою органу місцевого самоврядування, а саме: зазначеними 
посадовими особами посвідчуються довіреності за винятком довіре-
ностей на право розпорядження нерухомим майном, довіреностей на 
управління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей 
на користування та розпорядження транспортними засобами. Посвід-
чення таких довіреностей має бути нотаріальним згідно з Законом 
України «Про нотаріат» та інших нормативно-правових актів.

У довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які нале-
жить вчинити повіреному. Дії, які належить вчинити повіреному, ма-
ють бути правомірними, конкретними та здійсненними. 

Відповідно до статті 247 Кодексу строк довіреності встановлю-
ється у довіреності. Строк дії довіреності зазначається словами та 
визначається роками, місяцями, тижнями, днями і не може бути ви-
значений настанням будь-якої події. 

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

У відповідності до статті 240 Кодексу представник зобов’язаний 
вчиняти правочин за наданими йому повноваженнями особисто. 

Також вказана стаття Кодексу передбачає, що представник може 
передавати своє повноваження частково або в повному обсязі іншій 
особі, якщо це встановлено законом або договором між особою, яку 
представляють, і представником. 

Згідно зі статтею 248 Кодексу довіреність припиняє свою дію у 
разі закінчення її строку; скасування довіреності особою, яка її вида-
ла; відмови представника від вчинення дій, що були визначені довіре-
ністю; припинення юридичної особи, яка видала довіреність; припи-
нення юридичної особи, якій видана довіреність; смерті особи, яка ви-
дала довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною 
або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності, смерті 
особи, якій видана довіреність, оголошення її померлою, визнання 
її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної ді-
єздатності. З припиненням представництва за довіреністю втрачає 
чинність передоручення. 

Приватний нотаріус
Олена Шібірін

Одним із важливих завдань струк-
турних підрозділів Укрдержреєстру, 
що забезпечують реалізацію держав-
ної політики у сфері реєстрації речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень, 
є створення сприятливих умов для ре-
алізації власниками та орендарями 
земель сільськогосподарського при-
значення права оренди земель даної 
категорії.
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Оголошення
До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 

управління юстиції Чернігівської області (м. Прилуки, вул. Пушкіна, буд. 73, 
4 поверх, каб. 5) викликається Каїка Максим Васильович (місце реєстрації: с. 
Заїзд, Прилуцького р-ну, пров. Удайський, 7) з питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Мигун О.М., контактний телефон 
5-07-23. Режим роботи: пн.-чт. з 8-30 по 17-30 год., пт. з 8-30 по 16-30 год. 

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул. Пушкіна,73,4-й поверх, 2 кабінет) 
викликається Шмелько Володимир Олександрович (місце реєстрації, м. 
Прилуки, в/м 12,б150В, кв.66) з питання виконання рішення суду.

Державний виконавець Петрухно С.О., контактний телефон 5-21-47. 
Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 до 17.30 год., пт. з 8.30 до 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул. Пушкіна,73, 4-й поверх, 2 кабінет) 
викликається Шульга Володимир Валерійович (місце реєстрації, м. 
Прилуки, вул. Рокітна, б 59) з питання виконання рішення суду.

Державний виконавець Петрухно С.О., контактний телефон 5-21-47. 
Режим роботи: пн.-чт. з 8.30 до 17.30 год., пт. з 8.30 до 16.30 год.

До відділу державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного 
управління юстиції (м. Прилуки, вул. Пушкіна, 73, 4 поверх, каб. 5) 
викликається Горбонос Валерій Володимирович (місце реєстрації: м. 
Прилуки, вул. Гімназична, 2, кв. 1) з питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Ярущенко М.І., контактний телефон 5-07-23. 
Режим роботи: пн-чт з 8.30 по 17.30 год., пт. з 8.30 по 16.30 год.

До Центрального відділу державної виконавчої служби Чернігівського 
міського управління юстиції ( м. Чернігів, вул. Шевченка, 118, 2-поверх каб. 
№ 10) викликається Циркін Дмитро Леонідович (місце проживання, згідно 
виконавчого документу, вул. Мстиславська, 88) з питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Гончаренко С.В., контактний тел. 671-
946. Прийом громадян здійснюється : пн.,пт. з 8-30 по 13-00 год.

До Центрального відділу державної виконавчої служби Чернігівського 
міського управління юстиції (м. Чернігів, вул. Шевченка, 118, 2-поверх каб. 
№ 10) викликається Ворона Іван Сергійович (місце проживання, згідно 
виконавчого документу, вул. Мстиславська, 138/89) з питань виконання 
рішення суду.

Старший державний виконавець Гончаренко С.В., контактний тел. 671-
946. Прийом громадян здійснюється : пн., пт. з 8-30 по 13-00 год.

До Центрального відділу державної виконавчої служби Чернігівського 
міського управління юстиції (м. Чернігів, вул. Шевченка, 118, 2-поверх каб. 
№ 10) викликається Чикало  Ольга Олегівна (місце проживання, згідно 
виконавчого документу, вул. Мстиславська, 169/70) з питань виконання 
рішення суду.

Старший державний виконавець Гончаренко С.В., контактний тел. 671-
946. Прийом громадян здійснюється : пн., пт. з 8-30 по 13-00 год.

До Центрального відділу державної виконавчої служби Чернігівського 
міського управління юстиції (м. Чернігів, вул. Шевченка, 118, 2-й поверх, 
каб. № 5) викликається Петровський Андрій Юрійович (місце реєстрації: м. 
Чернігів, вул. В.Інтернаціоналістів, 41-А, кор.1, кв.42) з питань виконання 
рішення суду.

Державний виконавець Ведмідь В.М., контактний телефон 671-946. 
Прийомні дні роботи: понеділок та четвер з 8-30 до 13-00 год.

До Центрального відділу державної виконавчої служби 
Чернігівського міського управління юстиції (м. Чернігів, вул. Шевченка, 
118, 2-й поверх, каб. № 5) викликається Танський Максим Сергійович 
(місце реєстрації: м.Чернігів, вул. О.Молодчого, 8/84) з питань 
виконання рішення суду.

Державний виконавець Ведмідь В.М., контактний телефон 671-946. 
Прийомні дні роботи: понеділок та четвер з 8-30 до 13-00 год.

До Центрального відділу державної виконавчої служби 
Чернігівського міського управління юстиції (м. Чернігів, вул. Шевченка, 
118, 2-й поверх, каб. № 5) викликається Макасєєва Елла Іванівна ( місце 
реєстрації: м. Чернігів, вул. Белова, 20/33) з питань виконання рішення 
суду.

Державний виконавець Ведмідь В.М., контактний телефон 671-946. 
Прийомні дні роботи: понеділок та четвер з 8-30 до 13-00 год.

До Центрального відділу державної виконавчої служби Чернігівського 
міського управління юстиції (м. Чернігів, вул. Шевченка, 118, 2-й поверх, 
каб. № 5) викликається Чернов Андрій Олександрович ( місце реєстрації: м. 
Чернігів, вул. Серьожнікова, 2/64 ) з питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Насолевець Ю. С., контактний 
телефон 671-946. Прийомні дні роботи: понеділок та четвер з 8-30 до 13-
00 год.

До Центрального відділу державної виконавчої служби Чернігівського 
міського управління юстиції (м. Чернігів, вул. Шевченка, 118, 2-й поверх, 
каб. № 5) викликається Пастернак Тарас Григорович ( місце реєстрації: м. 
Чернігів, вул. Родімцева, 9/40 ) з питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Насолевець Ю. С., контактний 
телефон 671-946. Прийомні дні роботи: понеділок та четвер з 8-30 до 13-
00 год.

До Центрального відділу державної виконавчої служби Чернігівського 
міського управління юстиції (м. Чернігів, вул. Шевченка, 118, 2-й поверх, 
каб. № 5) викликається Ященко Ігор Васильович ( місце реєстрації: м. 
Чернігів, вул. Преображенська, 14/27 з питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Насолевець Ю. С., контактний 
телефон 671-946. Прийомні дні роботи: понеділок та четвер з 8-30 до 
13-00 год.

До Центрального відділу державної виконавчої служби Чернігівського 
міського управління юстиції (м. Чернігів, вул. Шевченка, 118, 2-й поверх, 
каб. № 5) викликається Третьяков Віталій Васильович (місце реєстрації: м. 
Чернігів, вул. Кирпоноса, 7/50  з питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Насолевець Ю. С., контактний телефон 
671-946. Прийомні дні роботи: понеділок та четвер з 8-30 до 13-00 год.

До Центрального відділу державної виконавчої служби Чернігівського 
міського управління юстиції (м. Чернігів, вул. Шевченка,118, 2-й поверх, 
каб. № 5) викликається Дідовець Євген Олексійович ( місце реєстрації: м. 
Чернігів, вул. Преображенська, 14б/47 з питань виконання рішення суду.

Старший державний виконавець Насолевець Ю. С., контактний телефон 
671-946. Прийомні дні роботи: понеділок та четвер з 8-30 до 13-00 год.

До відділу державної виконавчої служби Ріпкинського районного 
управління юстиції (смт. Ріпки, вул. Попудренка, 8а) викликається  
Пилипович Микола Іванович (місце реєстрації: с. Пилипча, вул. 
Ворошилова, 34) з питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Бачурний П.В. контактний телефон 2-17-35. 
Режим роботи: пн.-чт. з 8-30 по 17-30 год., пт. з 8-30 по 16-30 год.

До відділу державної виконавчої служби Ріпкинського районного 
управління юстиції (смт. Ріпки, вул. Попудренка, 8а) викликається Вовчок 
Фуркат Курбоналійович (місце реєстрації: смт. Добрянка , вул. Леніна, 198) 
з питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Бачурний П.В., контактний телефон 2-17-35. 
Режим роботи: пн.-чт. з 8-30 по 17-30 год., пт.з 8-30 по 16-30 год.

До відділу державної виконавчої служби Ріпкинського районного 
управління юстиції (смт. Ріпки, вул. Попудренка, 8а) викликається Якубець 
Валентина Олександрівна (місце проживання: с. Олешня, вул. Лісна, 14) з 
питань виконання рішення суду.

Державний виконавець Бачурний П.В., контактний телефон 2-17-35. 
Режим роботи: пн.-чт. з 8-30 по 17-30 год., пт. з 8-30 по 16-30 год.

Вимоги щодо 
прозорості 
інформації

Частиною першою статті 16 Закону України «Про за-
сади запобігання і протидії корупції» передбачена забо-
рона вчиняти наступні два діяння:

1) відмовляти фізичним або юридичним особам в інфор-
мації, надання якої цим фізичним або юридичним особам 
передбачено законом;

2) надавати несвоєчасну, недостовірну чи не в повно-
му обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до 
закону.

Дана заборона поширюється на осіб, зазначених у пунк-
тах 1 - 3 частини першої статті 4 вказаного Закону. До них, 
зокрема, відносяться народні депутати України, депутати 
місцевих рад, державні службовці, посадові особи місце-
вого самоврядування, професійні судді, особи рядового і 
начальницького складу органів внутрішніх справ, держав-
ної кримінально-виконавчої служби, посадові та службо-
ві особи органів прокуратури, особи, які не є державними 
службовцями, посадовими особами місцевого самовряду-
вання, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, 
оцінювачі, а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні 
посередники, члени трудового арбітражу, третейські судді 
під час виконання ними цих функцій) та інші.

Неоприлюднення інформації, обов’язкове оприлюд-
нення якої передбачено законами України «Про доступ до 
публічної інформації» та «Про засади запобігання і проти-
дії корупції» згідно статті 212-3 Кодексу України про адмі-
ністративні правопорушення тягне за собою накладення 
штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне 
протягом року вчинення зазначеного порушення, за яке 
особу вже було піддано адміністративному стягненню, тягне 
за собою накладення штрафу на посадових осіб від шіст-
десяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до 
тридцяти годин.

Наприкінці слід зазначити, що протоколи про дані адмі-
ністративні правопорушення мають право складати уповно-
важені особи секретаріату Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини або представники Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини, а справи про дані 
адміністративні правопорушення розглядають судді район-
них, районних у місті, міських чи міськрайонних судів.

Заступник начальника
Головного управління юстиції у Чернігівській області

Володимир Бобруйко

Згідно з частиною третьою статті 203 
Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) во-
левиявлення учасника правочину має бути 
вільним і відповідати його внутрішній волі. 
На цій підставі можуть бути визнані недійс-
ними правочини, вчинені під впливом по-
милки (стаття 229 ЦКУ), обману (стаття 230 
ЦКУ), насильства (стаття 231 ЦКУ), зловмис-
ної домовленості представника однієї сто-
рони з другою стороною (стаття 232 ЦКУ), а 
також унаслідок тяжкої обставини і на вкрай 
невигідних умовах (стаття 233 ЦКУ). 

Дійсно, стаття 233 ЦКУ передбачає, що 
правочин, який вчинено особою під впливом 
тяжкої для неї обставини і на вкрай невигідних 
умовах, може бути визнаний судом недійсним, 
незалежно від того, хто був ініціатором такого 
правочину.

З аналізу зазначеної норми випливає, що 
для визнання правочину недійсним необхідно 
встановлення наявності двох умов, а саме: іс-
нування тяжких обставин та вкрай невигідних 
умов правочину. При цьому необхідно врахо-
вувати майновий та психічний стан осіб та їх 
близьких напередодні й на момент вчинення 
правочину, співмірність наданих послуг із вар-
тістю переданого за правочином майна, наяв-
ність іншого житла або іншого місця помешкан-
ня в разі відчуження житла, а також враховува-
ти вплив зазначених обставин на формування 
волевиявлення сторін.

Під тяжкими обставинами необхідно розу-
міти не будь-яке несприятливе матеріальне чи 
інше становище, а його крайні форми. Тяжка 
обставина - оцінювальна категорія, і визна-
чається судом з урахуванням усіх обставин у 
справі. При цьому потерпілий повинен довести, 
що за відсутності тяжких обставин він взагалі 
або на зазначених умовах не уклав би право-
чин. При вчиненні таких правочинів у сторони, 
яка відчужує майно, немає помилки або обма-
ну, вона, укладаючи правочин, усвідомлює, що 
вчиняє його на вкрай невигідних умовах за збі-
гом і під впливом тяжких обставин. При цьому 
невигідною умовою може бути низька плата за 
реалізацію майна, а тяжкою обставиною – при-
дбання ліків, виплата боргів, витрати на лікуван-

ня (як самої особи, що вчиняє правочин, так і її 
близьких осіб).

Щодо правових наслідків визнання тако-
го правочину недійсним необхідно зазначити, 
що аналіз норм Цивільного кодексу України 
дозволяє безпосередньо визначити дві гру-
пи правових наслідків недійсності правочину: 
двостороння реституція, як загальний наслідок, 
і відшкодування збитків та моральної шкоди, як 
спеціальні наслідки.

Двосторонньою реституцією є повернення 
сторін правочину у той майновий стан, в якому 
вони перебували до його вчинення, відповідно з 
чим у разі недійсності правочину кожна зі сторін 
зобов’язана повернути одна одній у натурі все, 
що вона одержала на виконання цього право-
чину, а в разі неможливості такого повернення, 
у тому числі тоді, коли те, що одержано, поля-
гає у користуванні майном, виконаній роботі, 
наданій послузі, відшкодувати вартість того, 
що одержано, за цінами, які існують на момент 
відшкодування. Наприклад, у випадку визнання 

недійсним договору купівлі-продажу покупець 
зобов’язаний повернути продавцеві придбане 
за договором майно, а продавець повернути 
покупцеві отримані за майно кошти.

Крім двосторонньої реституції, ЦКУ перед-
бачає як наслідок недійсності правочину від-
шкодування збитків та моральної шкоди. Згідно 
з частиною другою статті 216 та частиною дру-
гою статті 233 ЦКУ сторона, яка скористалася 
тяжкою обставиною, зобов’язана відшкодувати 
другій стороні збитки та моральну шкоду, що 
завдані їй у зв’язку з вчиненням цього право-
чину.

Разом з цим, зазначені правові наслідки 
застосовуються, якщо законом не встановлені 
особливі умови їх застосування або особливі 
правові наслідки окремих видів недійсних пра-
вочинів.

Начальник 
Головного управління юстиції 

у Чернігівській області 
Юрій Власенко

Відмова від прийняття спадщини є односто-
роннім правочином і виражається шляхом подан-
ня нотаріусу за місцем відкриття спадщини (ос-
таннім місцем проживання спадкодавця) заяви 
про відмову від спадщини. Заява про відмову від 
спадщини може бути подана нотаріусу особи-
сто спадкоємцем або ж направлена поштою. В 
останньому випадку підпис спадкоємця на заяві 
про відмову від спадщини має бути нотаріально 
засвідчений.

Разом з тим, необхідно звернути увагу на те, 
що зазначена заява подається лише протягом 
строку, встановленого законом для прийняття 
спадщини, тобто протягом шести місяців з часу 
відкриття спадщини (з дня смерті особи або дня, 
з якого вона оголошена померлою). У разі, якщо 
спадкоємець не реалізував своє право на відмо-
ву від спадщини, після оформлення своїх спадко-
вих прав він може розпорядитись усім або части-
ною майна, отриманого в порядку спадкування, 
шляхом відчуження її іншому спадкоємцеві за до-
говором купівлі-продажу, дарування, міни тощо.

Відмова від спадщини є безумовною та без-

застережною (частина 5 статті 1273 ЦКУ). Це оз-
начає, що не можна відмовлятися від спадщини 
під умовою, наприклад, відмовитися від грошових 
внесків, але прийняти квартиру або, якщо спад-
коємець нині відмовляється від спадщини, а коли 
будуть сплачені всі борги спадкодавця, він спад-
щину прийме. Разом з тим, часткова відмова від 
прийняття спадщини також не допускається.

У свою чергу, спадкоємець, на користь якого 
відмовився попередній спадкоємець, має право 
відмовитися від спадщини, якщо він вважає, що 
прийняття спадщини не відповідає його інтере-
сам (частина 3 статті 1274 ЦКУ).

Відмова від спадщини на користь іншого 
спадкоємця має бути добровільною та вчинена 
згідно з правилами про дійсність правочинів. 
Тобто, заява повинна бути здійснена особою, яка 
усвідомлює значення своїх дій та може керувати 
ними, в момент здійснення відмови особа не по-
винна знаходитися під впливом помилки, обману, 
насильства, тяжкої обставини. Якщо зазначене 
мало місце, заява про відмову від спадщини в 
судовому порядку може бути визнана недійсною.

Спадкоємець має право подати заяву про 
прийняття спадщини без зазначення особи, на 
користь якої він відмовився (безадресна відмо-
ва), та із зазначенням таких осіб.

Якщо спадкоємець за законом відмовляється 
від прийняття спадщини, його частка в спадщині, 
яку він мав право прийняти, переходить до інших 
спадкоємців за законом та розподіляється між 
ними в рівних частинах. Коли ж спадкоємець ви-
словив бажання відмовитися від прийняття спад-
щини на користь іншого спадкоємця за законом 
незалежно від черги (частина 2 статті 1274 ЦКУ), 
то його частка у спадщині, яку він мав право при-
йняти, перейде тільки тому спадкоємцю, якого він 
вкаже у своїй заяві про відмову від спадщини.

Спадкоємець, який подав заяву про відмову 
від прийняття спадщини, має право на її відкли-
кання протягом шести місяців з дня смерті особи.

Головний спеціаліст 
відділу нотаріату Головного управління 

юстиції у Чернігівській області
Наталя Труба 

Реалізація права на відмову від прийняття спадщини 
спадкоємцем за законом

Визнання договору купівлі - продажу 
квартири, укладеного під впливом тяжкої 

обставини і на невигідних умовах, недійсним

Так, відповідно до частини 2 статті 1274 Цивільного 
кодексу України (далі – ЦКУ) спадкоємець за законом 
має право відмовитися від прийняття спадщини на ко-
ристь будь-кого із спадкоємців за законом незалежно 
від черги протягом строку, встановленого для прийнят-
тя спадщини.
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УВАГА КОНКУРС!

Графік проведення прямої «гарячої» телефонної лінії по Головному управлінню юстиції 
у Чернігівській області на січень 2015 року:

- головного спеціаліста відділу нотаріату 
Головного управління юстиції у Чернігів-
ській області (на час відсутності основного 
працівника). Вимоги: повна вища юридична 
освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
магістра, спеціаліста, стаж роботи за фа-
хом на державній службі на посаді провід-
ного спеціаліста не менше одного року або 
стаж роботи за фахом в інших сферах не 
менше трьох років, громадянство України, 
досконале володіння державною мовою, 
знання комп’ютера. Прийом документів 
проводиться з 11 грудня 2014 року по 09 
січня 2015 року. 

- провідного спеціаліста відділу нотарі-
ату Головного управління юстиції у Черні-
гівській області. Вимоги: повна вища юри-
дична освіта за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи 
за фахом на державній службі на посаді 
спеціаліста І або ІІ категорії не менше одно-
го року або стаж роботи за фахом в інших 
сферах не менше двох років, громадянство 
України, досконале володіння державною 
мовою, знання комп’ютера. Прийом доку-
ментів проводиться з 11 грудня 2014 року 
по 09 січня 2015 року. 

- начальника реєстраційної служби Вар-
винського районного управління юстиції 
(на час відсутності основного працівника). 
Вимоги: вища освіта за освітньо-кваліфі-
каційним рівнем магістра, спеціаліста за 
напрямом підготовки «Право», стаж роботи 
за фахом на державній службі на посадах 
головного спеціаліста не менше двох років 
або стаж роботи за фахом на керівних по-
садах в інших сферах не менше трьох років, 
громадянство України, досконале володін-
ня державною мовою, знання комп’ютера. 
Прийом документів проводиться з 11 груд-
ня 2014 року по 09 січня 2015 року. 

- головного спеціаліста відділу держав-
ної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно реєстраційної служби Бобровицько-
го районного управління юстиції. Вимоги: 
вища освіта за освітньо – кваліфікаційним 
рівнем магістра або спеціаліста за напря-
мом підготовки у галузі знань «Право», 
стаж роботи за фахом на державній служ-
бі чи в інших сферах управління не менше 
двох років, громадянство України, доско-
нале володіння державною мовою, знання 
комп’ютера. Прийом документів проводить-
ся з 11 грудня 2014 року по 09 січня 2015 
року.

- головного спеціаліста відділу держав-
ної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно реєстраційної служби Ічнянського 
районного управління юстиції (на час від-
сутності основного працівника). Вимоги: 
вища освіта за освітньо – кваліфікаційним 
рівнем магістра або спеціаліста за напря-
мом підготовки у галузі знань «Право», 
стаж роботи за фахом на державній служ-
бі чи в інших сферах управління не менше 
двох років, громадянство України, доско-
нале володіння державною мовою, знання 
комп’ютера. Прийом документів проводить-
ся з 11 грудня 2014 року по 09 січня 2015 
року.

- провідного спеціаліста відділу держав-
ної реєстрації актів цивільного стану реє-
страційної служби Чернігівського міського 
управління юстиції. Вимоги: вища технічна 
освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
магістра, спеціаліста, стаж роботи за фа-
хом на державній службі на посаді спеціа-
ліста І або ІІ категорії не менше одного року 
або стаж роботи за фахом в інших сферах 
не менше двох років, громадянство Украї-
ни, досконале володіння державною мо-
вою, знання комп’ютера. Прийом докумен-
тів проводиться з 11 грудня 2014 року по 09 
січня 2015 року.

- спеціаліста І категорії відділу держав-
ної реєстрації актів цивільного стану реє-
страційної служби Ніжинського міськрайон-
ного управління юстиції (на час відсутності 
основного працівника). Вимоги: вища юри-
дична освіта за освітньо – кваліфікаційним 
рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра, 
громадянство України, досконале володін-
ня державною мовою, знання комп’ютера. 
Прийом документів проводиться з 11 груд-
ня 2014 року по 09 січня 2015 року.

- спеціаліста ІІ категорії відділу держав-
ної реєстрації актів цивільного стану реє-
страційної служби Коропського районного 
управління юстиції. Вимоги: вища юридич-
на освіта за освітньо – кваліфікаційним рів-
нем спеціаліста, бакалавра, громадянство 
України, досконале володіння державною 
мовою, знання комп’ютера. Прийом доку-
ментів проводиться з 11 грудня 2014 року 
по 09 січня 2015 року.

- спеціаліста ІІ категорії відділу держав-
ної реєстрації актів цивільного стану реє-
страційної служби Корюківського район-
ного управління юстиції (на час відсутності 
основного працівника). Вимоги: вища юри-
дична освіта за освітньо – кваліфікаційним 
рівнем спеціаліста, бакалавра, громадян-
ство України, досконале володіння держав-
ною мовою, знання комп’ютера. Прийом до-
кументів проводиться з 11 грудня 2014 року 
по 09 січня 2015 року.

- головного спеціаліста реєстраційної 
служби Бобровицького районного управ-
ління юстиції. Вимоги: вища освіта за освіт-
ньо – кваліфікаційним рівнем магістра або 
спеціаліста за напрямом підготовки у галузі 
знань «Право», стаж роботи за фахом на 
державній службі на посаді провідного 
спеціаліста або на іншій відповідній посаді 
не менше одного року чи в інших сферах 
управління не менше двох років, громадян-
ство України, досконале володіння держав-
ною мовою, знання комп’ютера. Прийом до-
кументів проводиться з 11 грудня 2014 року 
по 09 січня 2015 року.

- головного спеціаліста реєстраційної 
служби Чернігівського районного управлін-
ня юстиції. Вимоги: вища освіта за освіт-
ньо – кваліфікаційним рівнем магістра або 
спеціаліста за напрямом підготовки у галузі 
знань «Право», стаж роботи за фахом на 
державній службі на посаді провідного 
спеціаліста або на іншій відповідній посаді 
не менше одного року чи в інших сферах 
управління не менше двох років, громадян-
ство України, досконале володіння держав-
ною мовою, знання комп’ютера. Прийом до-
кументів проводиться з 11 грудня 2014 року 
по 09 січня 2015 року.

- начальника відділу державної виконав-
чої служби Варвинського районного управ-
ління юстиції. Вимоги: повна вища юри-

дична освіта за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем магістра, спеціаліста, стаж юридич-
ної роботи не менше трьох років, постійне 
проживання на території України не менше 
п’яти років, громадянство України, доско-
нале володіння державною мовою, знання 
комп’ютера. Прийом документів проводить-
ся з 11 грудня 2014 року по 09 січня 2015 
року.

- начальника відділу державної вико-
навчої служби Новгород-Сіверського ра-
йонного управління юстиції. Вимоги: повна 
вища юридична освіта за освітньо-кваліфі-
каційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж 
юридичної роботи не менше трьох років, по-
стійне проживання на території України не 
менше п’яти років, громадянство України, 
досконале володіння державною мовою, 
знання комп’ютера. Прийом документів 
проводиться з 11 грудня 2014 року по 09 
січня 2015 року.

- начальника відділу державної виконав-
чої служби Носівського районного управлін-
ня юстиції. Вимоги: повна вища юридична 
освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
магістра, спеціаліста, стаж юридичної ро-
боти не менше трьох років, постійне про-
живання на території України не менше 
п’яти років, громадянство України, доско-
нале володіння державною мовою, знання 
комп’ютера. Прийом документів проводить-
ся з 11 грудня 2014 року по 09 січня 2015 
року.

- заступника начальника відділу держав-
ної виконавчої служби Корюківського ра-
йонного управління юстиції (на час відсут-
ності основного працівника). Вимоги: повна 
вища юридична освіта за освітньо-квалі-
фікаційним рівнем магістра, спеціаліста, 
стаж роботи за фахом на державні службі 
на посаді головного спеціаліста (головного 
державного виконавця або старшого дер-
жавного виконавця) чи в інших сферах не 
менше трьох років, громадянство України, 
досконале володіння державною мовою, 
знання комп’ютера. Прийом документів 
проводиться з 11 грудня 2014 року по 09 
січня 2015 року.

- державного виконавця відділу держав-
ної виконавчої служби Бобровицького ра-
йонного управління юстиції. Вимоги: вища 
юридична освіта за освітньо-кваліфікацій-
ним рівнем спеціаліста, бакалавра, грома-
дянство України, досконале володіння дер-
жавною мовою, знання комп’ютера. Прийом 
документів проводиться з 11 грудня 2014 
року по 09 січня 2015 року.

- спеціаліста ІІ категорії відділу дер-
жавної виконавчої служби Ніжинського 
міськрайонного управління юстиції (на час 
відсутності основного працівника). Вимоги: 
вища економічна освіта за освітньо-квалі-
фікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста, 
магістра, громадянство України, доскона-
ле володіння державною мовою, знання 
комп’ютера. Прийом документів проводить-
ся з 11 грудня 2014 року по 09 січня 2015 
року.

- начальника відділу державної реє-
страції юридичних осіб та фізичних осіб 
– підприємців – державного реєстратора 
реєстраційної служби Ніжинського міськра-
йонного управління юстиції. Вимоги: вища 
освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
магістра або спеціаліста за напрямом підго-
товки у галузі знань «Право», стаж роботи 
за фахом на державній службі на посаді го-
ловного спеціаліста або на іншій відповідній 
посаді не менше двох років або стаж роботи 
на керівних посадах в інших сферах управ-
ління не менше трьох років, громадянство 
України, досконале володіння державною 
мовою, знання комп’ютера. Прийом доку-
ментів проводиться з 11 грудня 2014 року 
по 09 січня 2015 року.

- начальника Куликівського районного 
управління юстиції. Вимоги: вища юридич-
на освіта за освітньо – кваліфікаційним 
рівнем спеціаліста, магістра, стаж роботи 
на державній службі в сфері правової ді-
яльності на посаді головного спеціаліста не 
менше трьох років або стаж роботи за фа-
хом в інших сферах не менше п’яти років, 
громадянство України, досконале володін-
ня державною мовою, знання комп’ютера. 
Прийом документів проводиться з 18 груд-
ня 2014 року по 16 січня 2015 року.

- провідного спеціаліста відділу дер-
жавної реєстрації актів цивільного стану 
реєстраційної служби Бобровицького ра-
йонного управління юстиції. Вимоги: повна 
вища юридична освіта за освітньо-кваліфі-
каційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж 
роботи за фахом на державній службі на 
посаді спеціаліста І або ІІ категорії не мен-
ше одного року або стаж роботи за фахом в 
інших сферах управління не менше двох ро-
ків, громадянство України, досконале воло-
діння державною мовою, знання комп’юте-
ра. Прийом документів проводиться з 18 
грудня 2014 року по 16 січня 2015 року.

- спеціаліста І категорії відділу дер-
жавної реєстрації актів цивільного стану 
реєстраційної служби Срібнянського ра-
йонного управління юстиції. Вимоги: вища 
юридична освіта за освітньо-кваліфікацій-
ним рівнем спеціаліста, бакалавра, грома-
дянство України, досконале володіння дер-
жавною мовою, знання комп’ютера. Прийом 
документів проводиться з 18 грудня 2014 
року по 16 січня 2015 року.

- головного спеціаліста відділу держав-
ної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно реєстраційної служби Бобровицько-
го районного управління юстиції. Вимоги: 
вища освіта за освітньо – кваліфікаційним 
рівнем магістра або спеціаліста за напря-
мом підготовки у галузі знань «Право», 
стаж роботи за фахом на державній службі 
чи в інших сферах управління не менше 
двох років, громадянство України, доско-
нале володіння державною мовою, знання 
комп’ютера. Прийом документів прово-
диться з 18 грудня 2014 року по 16 січня 
2015 року.

Додаткова інформація щодо основних 
функціональних обов’язків, розміру та умов 
оплати праці надається кадровою службою.

Документи приймаються відділом
кад рової роботи та державної служби Го- 
ловного управління юстиції у Черні гів ській 
області за адресою:      м. Чернігів, проспект 
Миру, 43, каб. 109, тел. 778215.

Головним управлінням юстиції у Чернігівській області 
оголошено конкурс на заміщення наступних вакантних посад:

20 січня 2015 року в Головному управлінні юстиції у Чер-
нігівській області відбудеться пряма «гаряча» телефонна лі-
нія. З 15.30 до 16.30 на запитання громадян відповідатиме 
начальник Головного управління юстиції у Чернігівській 
області – Власенко Юрій Дмитрович. 

 Телефон «гарячої» лінії – 60-44-62

12 січня 2015 року в Головному управлінні юстиції у Чер-
нігівській області відбудеться пряма «гаряча» телефонна 
лінія. З 15.30 до 16.30 на запитання громадян відповідати-
ме перший заступник начальника Головного управління 
юстиції у Чернігівській області – Рожець Сергій Михай-
лович.  

 Телефон «гарячої» лінії – 60-45-48. 

21 січня 2015 року в Головному управлінні юстиції у Чер-
нігівській області відбудеться пряма «гаряча» телефонна 
лінія. З 15.30 до 16.30 на запитання громадян відповідатиме 
в.о. начальника управління державної виконавчої служ-
би Головного управління юстиції у Чернігівській області 
– Єдомаха Алла Володимирівна.

 Телефон «гарячої» лінії – 67-59-62.

29 січня 2015 року в Головному управлінні юстиції у Черні-
гівській області відбудеться пряма «гаряча» телефонна лінія. З 
15.30 до 16.30 на запитання громадян відповідатиме началь-
ник реєстраційної служби Головного управління юстиції у 
Чернігівській області – Баштовий Віталій Віталійович.

 Телефон «гарячої» лінії – 67-65-77. 

Проведено Всеукраїнський 
тиждень права 

Основні заходи проводились Головним та територіальними 
управліннями юстиції протягом листопада і завершились 12 груд-
ня 2014 року. До проведення правоосвітніх заходів у м. Чернігові 
разом з представниками Головного управління юстиції долучи-
лись члени благодійної організації «Чернігівський жіночий пра-
возахисний центр», спеціалісти Чернігівського міського центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Чернігівського облас-
ного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 
адвокати та  Координаційна рада молодих юристів. Інформація 
розміщувалась на сторінках офіційного веб-сайту Головного 
управління юстиції http://just.cg.gov.ua .

8 грудня 2014 року керівництвом Головного управління юстиції у 
Чернігівській області урочисто відкрито Всеукраїнський тиждень пра-
ва. Зазначений захід висвітлювався на обласному телебаченні.

Проводились правоосвітні заходи з учнями загальноосвітніх, про-
фесійно-технічних та вищих навчальних закладів м. Чернігова.

Протягом тижня представники Головного управління юстиції зу-
стрічались з учнями 9-11 класів загальноосвітніх шкіл №№ 1, 3, 4, 
17, 20, ліцеїв №№ 15, 22 м. Чернігова та студентами Чернігівського 
кооперативного технікуму. Під час бесід учням та студентам роз’ясню-
вались норми Загальної декларації прав людини як одного з найваж-
ливіших актів міжнародного права, правові засади сімейного та ци-
вільного законодавства України, зокрема норми державної реєстрації 
шлюбу, народження, зміни імені та визначення правового статусу 
дитини, Закону України «Про виконавче провадження», обговорюва-
лись питання становлення та розвитку органів юстиції на Чернігівщи-
ні, професійної діяльності нотаріусів, порядку вчинення нотаріальних 
дій в Україні, функціонування системи судової влади в Україні та її 
територіальних органів на місцях, питання захисту основних прав і 
свобод людини, а також використання дітьми правових знань з метою 
реалізації своїх прав, свобод та законних інтересів. Тематика бесід 
також охоплювала питання реалізації громадянами України права на 
освіту, працю, а також безоплатну правову допомогу тощо.

Відбулась тематична зустріч юристів-практиків з учнями 10-А 
класу загальноосвітньої школи №19 м. Чернігова. Спеціалісти  Го-
ловного управління юстиції, члени Чернігівської благодійної органі-
зації «Жіночий правозахисний центр», адвокат та дільничний інспек-
тор міліції ЧМВ УМВС України в Чернігівській області познайомили 
учнів з основами кримінально-правового захисту прав і законних 
інтересів неповнолітніх, порядком притягнення до адміністративної 
та кримінальної відповідальності, особливостями розслідування та 
розгляду справ за участю неповнолітніх тощо. Для з’ясування рівня 
обізнаності про свої права у кримінальному та адміністративному 
законодавстві дітям було запропоновано відповісти на питання ан-
кети. Трьох учнів, які набрали найбільшу кількість балів, нагородили 
подарунками.

Організовано  цікаву  зустріч  учнів  9-11 класів загальноосвітньої  
школи № 6 м. Чернігова з представниками Головного управління юс-
тиції, Чернігівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді та адвокатом. Роз’яснювались норми Закону України «Про 
попередження насильства в сім’ї», в тому числі види насильства та 
можливу відповідальність за його застосування, обговорювались пра-
вові засади організації та діяльності адвокатури, здійснення адвокат-
ської діяльності в Україні.

Учасниками правоосвітніх заходів були не лише старшокласники, 
але й учні початкової школи. Для прикладу, проведено правову вікто-
рину на тему «Права дитини» для учнів 4-А класу загальноосвітньої 
школи №35 м. Чернігова. Учням запропоновано розгадування ребу-
сів, загадок, виконання творчої роботи зі створення умовних позна-
чень прав дитини.

Реєстраційною службою Головного управління юстиції у Черні-
гівській області проведено День відкритих дверей в Центрі надання 
адміністративних послуг м. Чернігова для студентів 1 та 5 курсів юри-
дичного факультету Чернігівського інституту імені Героїв Крут Міжре-
гіональної Академії управління персоналом. Під час заходу студенти 
зустрічались з керівництвом Центру, знайомились з принципами на-
дання адміністративних послуг населенню міста, засадами проведен-
ня державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, 
практикою запровадження пілотного проекту в сфері реєстрації речо-
вих прав на нерухоме майно у м. Чернігові.

За сприяння Координаційної ради молодих юристів при Головно-
му управлінні юстиції на юридичному факультеті Навчально-науково-
го інституту права і соціальних технологій Чернігівського державного 
технологічного університету відбувся «майстер-клас» з провідними 
юристами-практиками нашої області. Студентам роз’яснювались 
практичні питання захисту прав і свобод людини, гарантованих зако-
нодавством України. 

Також проведено презентацію роботи юридичної клініки 
«ADIUTORIUM» як осередку безоплатної правової допомоги. Спеці-
алістами Головного управління юстиції та директором Чернігівського 
обласного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
роз’яснювались норми Закону України «Про безоплатну правову допо-
могу», надавалась інформація про систему громадських приймалень 
територіальних органів юстиції, інших органів, установ та громадських 
організацій, де можна отримати безоплатну первинну правову допо-
могу. Окрема увага приділялась практиці роботи Чернігівського об-
ласного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Приділялась увага підвищенню рівня правових знань осіб, що 
відбувають покарання в Чернігівській виправній колонії № 44. Пред-
ставниками Головного управління юстиції, Уповноваженого Верхов-
ної Ради України з прав людини в Чернігівській області та членами 
благодійної організації «Чернігівський жіночий правозахисний центр» 
роз’яснювались питання захисту прав людини, надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, оформлення спадщини, умовно-до-
строкового звільнення від відбування покарання. В рамках Мандрів-
ного Міжнародного фестивалю документального кіно про права лю-
дини «DOCUDAYS UA»  продемонстровано фільм про права людини 
для засуджених установи.

Тематика прав людини стала головною на засіданнях круглих 
столів «Права дитини в Україні. Підтримуємо та захищаємо»,  «Трудо-
ві і соціально-економічні права в Україні: стан дотримання, гарантії та 
захист. Досвід європейських профспілок», «Проблеми реалізації прав 
і свобод в Україні». 

Протягом тижня (08-12 грудня) у громадських приймальнях Го-
ловного та територіальних управлінь юстиції надано 83 консультації, 
проведено 8 виїздів консультативних пунктів, під час роботи яких на-
дано 73 консультації. На  телефону «гарячу лінію» надійшло 58 звер-
нень. У місцевих засобах масової інформації Головним управлінням 
юстиції проведено 9 виступів, районними, міськрайонними та міським 
управліннями юстиції -  62.

Заходи до Всеукраїнського тижня права проведені й територі-
альними управліннями юстиції Чернігівської області. Серед закладів 
освіти, культури, громадських організацій, трудових колективів під-
приємств, установ, організацій, а також представників територіаль-
них громад організовано 190 правоосвітніх заходів («круглих столів», 
нарад, семінарів, лекцій, бесід, виступів, інформаційних годин тощо). 

На зустрічі під назвою «Відкриті двері юстиції» запрошували уч-
нівську молодь Коропське, Носівське, Ріпкинське районні, Ніжинське 
міськрайонне, Чернігівське міське управління юстиції.

Відзначимо, що значна кількість правоосвітніх заходів прово-
дились спільно з установами культури. За сприяння територіальних 
управлінь юстиції проведено 5 літературних виставок  (Городнянське, 
Семенівське, Срібнянське, Щорське районні та Чернігівське міське 
управління юстиції). 

Підсумовуючи результати Всеукраїнського тижня права, зазначи-
мо, що Головним та територіальними управліннями юстиції правоос-
вітніми заходами охоплено понад 4850 осіб.


