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Станом на 07 вересня 2015 року 90% рай-
держадміністрацій не підключилися до автома-
тизованого Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно та Єдиного державного ре-
єстру юридичних осіб та фізичних осіб-підпри-
ємців. Про це під час ефіру на «5 каналі» пові-
домив Міністр юстиції Павло Петренко.

Так, станом на 7 вересня 2015 року до реєстрів 
підключилися лише 34 райдержадміністрації з 486. 
Це усього 7% від загальної кількості. При цьому 
в Харківській області підключено 24 райони, у Ві-
нницькій – 8 районів, на Тернопільщині та Черні-
гівщині – по 1. У інших областях немає жодного 
підключеного району.

«Мін’юст забезпечив технічну можливість на-
дання доступу до цих реєстрів для представників 
місцевої влади. З 1 жовтня цього року вони втра-
тять право вимагати в українців довідки, які сто-
суються реєстру бізнесу та реєстру нерухомості. 
Всю необхідну інформацію вони зможуть отримати 
самостійно», – зазначив очільник Мін’юсту.

Разом з тим Павло Петренко зауважив: на місцевому рівні чинов-
ники, які звикли отримувати хабарі завдяки чергам і бюрократії, нама-
гаються саботувати цей процес.

З огляду на такий стан справ Уряд дав доручення всім керівникам 
облдержадміністрацій і органів державної влади, які мають підключи-
тися до реєстрів, впродовж 10 днів завершити підключення.

«Паралельно з цим міністерство юстиції розмістить у себе на сай-
ті інформацію про кожну райдержадміністрацію, про кожен орган дер-
жавної влади, які саботують реформи. Український народ має знати, 

хто з відповідних місцевих чиновників виступає 
проти війни з довідками та бюрократією і хоче 
залишити корупційну складову», – зазначив 
очільник Мін’юсту.

За його словами, таким керівникам україн-
ці зможуть дати відповідну оцінку на наступних 
місцевих виборах.

«Що стосується чиновників, то Уряд попе-
редив керівників ОДА про їхню персональну 
відповідальність за налагодження цієї роботи. 
У разі її зриву прийматимуться кадрові рішен-
ня», – наголосив Павло Петренко.

Міністр юстиції нагадав, що ініціатива на-
дання доступу представникам місцевої влади 
до Державного реєстру речових прав на не-
рухоме майно та Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців є 
наступним кроком у низці реформ, які Мін’юст 
почав втілювати з початку року, запустивши на 
сайті міністерства розділ онлайн сервісів. Тут 
українці можуть без черг та необхідності спіл-

куватися з чиновниками зареєструвати бізнес, отримати витяги та 
виписки. Раніше ці послуги у громадян асоціювалися лише з незруч-
ностями, корупцією та хабарами.

«Реальним результатом цієї реформи є те, що більше 1 млн укра-
їнців вже звернулися до нашого сайту. З них майже 70 тисяч отрима-
ли відповідні платні послуги. Аби ще більше спростити життя нашим 
громадянам, ми вирішили надати такий доступ представникам влади, 
щоб останні могли самостійно отримувати всю необхідну інформацію, 
не вимагаючи її в українців», – наголосив Міністр юстиції.

ПРАВИЛА ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ 
ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 
Корупція є однією із найнебезпечніших загроз 

правам людини, демократії, правопорядку, чесності та 
соціальній справедливості. Вона перешкоджає еконо-
мічному розвитку та загрожує належному і справедли-
вому функціонуванню української держави, має нега-
тивні фінансові наслідки для громадян, підприємств, 
установ та організацій. 

Одним із важливих заходів запобігання проявам коруп-
ції на державній службі є формування професійної етики, 
фіксація основних правил етичної поведінки, які очікуються 
від державних службовців.

Правила етичної поведінки визначені розділом VI Закону 
України “Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-
VII (далі – Закон). Дані правила стосуються вимог до пове-
дінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування та осіб, які для цілей цього 
Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконан-
ня функцій держави або місцевого самоврядування (поса-
дових осіб юридичних осіб публічного права) (надалі – Осо-
би), якими вони зобов’язані керуватися під час виконання 
своїх службових чи представницьких повноважень.

Вищезазначений Закон є правовою основою для ко-
декс ів чи стандартів професійної етики.

Національне агентство з питань запобігання корупції 
затверджує загальні правила етичної поведінки державних 
службовців та поса дових осіб місцевого самоврядування.

Державні органи, органи влади Автономної Республіки 
Крим, органи місцевого самоврядування у випадку необ-
хідності розробляють та забезпечують виконання галузе-
вих кодексів чи стандартів етичної поведінки їх працівників, 
а також інших осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, прирівняних до 
них осіб, які здійснюють діяльність у сфері їх управління.

До загальних правил етичної  поведінки державних 
службовців відносяться:

«Додержання вимог закону та етичних норм поведін-
ки». Особи під час виконання своїх службових повнова-
жень зобов’язані неухильно додержуватися вимог Закону 
та загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічли-
вими у стосунках з  громадянами, керівниками, колегами і 
підлеглими;

«Пріоритет інтересів». Особи, представляючи державу 
чи терито ріальну громаду, мають дія ти виключно в їх інте-
ресах;

«Політична нейтральність». Особи зобов’язані при ви-
конанні своїх службових повноважень дотримуватися по-
літичної нейтральності, уникати демонстрації у будь-якому 
вигляді власних політичних переконань або поглядів, не 
використовувати службові повноваження в інтересах полі-
тичних партій чи їх осередків або окремих політиків. Дане 
правило не поширюєтьс  я на виборних осіб та осіб, які обій-
мають політичні посади;

«Неупередженість». Особи мають діяти неупереджено, 
незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до 
будь-яких осіб, на свої політичні погляд и, ідеологічні, релі-
гійні або ін ші особисті погляди чи переконання;

«Компетентність і ефективність». Особи повинні сум-
лінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально 
виконувати службові повноваження та професійні обов’яз-
ки, рішення та доручення органів і осіб, яким вони підпо-
рядковані, підзвітні або підконтрольні, не допускати  зло-
вживань та неефективного  використання державної і кому-
нальної власності;

«Нерозголошення інформації». Особи не мають права 
розголошувати і використовувати в інший спосіб конфіден-
ційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала 
їм відома у зв’язку з виконанням своїх служ бових повнова-
жень та професійних обов’язків, крім випадків,  встановле-
них законом;

«Утримання від виконання незаконних рішень чи до-
ручень». Так, Особи, незважаючи на приватні інтереси, зо-
бов’язані утримув атись від виконання рішень чи доручень 
керівництва, якщо вони суперечать закону. Також Особи 
повинні самостійно оцінювати правомірність наданих керів-
ництвом рішень  чи доручень та можливу шкоду, що буде 
завдана у разі виконання таких рішень чи доручень. У разі 
отримання для виконання рішень чи доручень, які Особа 
вважає незаконними або такими, що становлять загрозу 
охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам ок-
ремих громадян, юридичних осіб, державним або суспіль-
ним інтересам, вона повинна негайно в письмовій формі по-
відомити про це кері вника органу, підприємства, установи, 
організації, де вона працює, а виборні особи – Національне 
агентство.

Начальник Головного територіального
управління юстиції у Чернігівській області

Юрій Власенко

Для того, щоб офіційний документ от-
римав право на існування в міжнародному 
обігу, тобто на застосування в інших краї-
нах, його необхідно легалізувати, іншими 
словами, підтвердити дійсність документа, 
а також істинність підписів і печаток, що 
скріплюють його, якщо інше не передбаче-
но міжнародними договорами.

Незважаючи на те, що легалізація є суто 
міжнародним явищем, універсального міжна-
родно-правового акта, який регламентував би 
це питання, не існує. Визначення порядку регу-
лювання таких відносин належить, як правило, 
до компетенції національного законодавчого 
органу і здійснюється шляхом прийняття відпо-
відних законодавчих чи нормативно-правових 
актів.

На сьогодні найбільш поширеними є два 
способи легалізації документів: консульська ле-
галізація та проставлення штампа «Апостиль» 
(апостиляція).

Відповідно до статті 54 Консульського ста-
туту України консульська легалізація полягає в 
установленні і засвідченні справжності підпису, 
повноважень посадової особи, яка підписала 
документ чи акт або засвідчила попередній 
підпис на них, справжності відбитка штампа, 
печатки, зразки яких отримано консулом офіцій-
ним шляхом від компетентних органів держави 
перебування.

Відповідно до пункту 4.1. Інструкції про по-
рядок консульської легалізації офіційних доку-
ментів в Україні і за кордоном, затвердженої на-
казом Міністерства закордонних справ України 
від 04.06.2002 № 113, Департамент консульської 
служби Міністерства закордонних справ України 
та Представництва Міністерства закордонних 
справ України приймають на легалізацію офіцій-
ні документи, складені і засвідчені на території 
України органами державної влади та органами 
місцевого самоврядування або за їх участю і 
призначені для використання за кордоном.

Документи, що оформлені Міністерством 
юстиції України, приймаються на легалізацію 
Департаментом консульської служби Міністер-

ства закордонних справ України. У цьому разі 
посадова особа Департаменту консульської 
служби Міністерства закордонних справ Украї-
ни підтверджує підпис уповноваженої посадової 
особи Міністерства юстиції України (пункт 4.8. 
зазначеної Інструкції).

Тобто, для того, щоб документ, який посвід-
чив нотаріус України, мав юридичну силу на те-
риторії іншої країни, він спочатку надходить до 
Міністерства юстиції України, де засвідчується 
справжність підпису нотаріуса та відбиток його 
печатки. Потім документ має бути легалізова-
ний в Міністерстві закордонних справ України, 
і тільки після цього він проходить кінцевий етап 
легалізації в дипломатичному представництві 
або консульській установі тієї держави, на тери-
торії якої буде використовуватися цей документ.

Разом з тим, на сьогодні найбільш пошире-
ним способом оформлення документів для їх ви-
користання за кордоном є проставлення апости-
ля, запровадженого в 1961 році Конвенцією, що 
скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних 
документів (Гаазька конвенція). Під легалізацією 
розуміється тільки формальна процедура, яка 
може вимагатися для посвідчення автентичності 
підпису, якості, у якій виступала особа, що підпи-
сала документ, та автентичності відбитку печат-
ки або штампа, якими скріплений документ — 
проставлення апостиля компетентним органом 
держави, в якій документ був складений.

Слід звернути увагу, що апостиль на доку-
менті проставляється компетентним органом тієї 
держави, в якій документ був виданий чи скла-
дений. Тобто, якщо документ був виданий на 
території України, то і апостиль проставляється 
компетентним органом України. Лише після цьо-
го він буде дійсним на території іншої держави 
– учасниці Конвенції.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 
України від 18.01.2003 № 61 «Про надання по-
вноважень на проставлення апостиля, передба-
ченого Конвенцією, що скасовує вимогу лега-
лізації іноземних офіційних документів» повно-
важення на проставлення апостиля надається: 
Міністерству освіти і науки (на офіційних доку-
ментах, виданих навчальними закладами, дер-

жавними органами, підприємствами, установа-
ми і організаціями, що стосуються сфери освіти і 
науки), Міністерству юстиції (на документах, що 
видаються органами юстиції та судами, а також 
на документах, що оформляються нотаріусами 
України) та Міністерству закордонних справ (на 
всіх інших видах документів).

Крім того, необхідно зазначити, що відпо-
відно до частини 2 статті 3 Гаазької конвенції 
дотримання процедури проставлення апости-
ля не може вимагатися, якщо закони, правила 
або практика, що діють в державі, в якій доку-
мент представлений, або угода між двома чи 
декількома договірними державами відміняють 
чи спрощують дану формальну процедуру або 
звільняють сам документ від легалізації.

Так, наприклад, 22 січня 1993 року держави 
– члени Співдружності Незалежних Держав під-
писали Конвенцію про правову допомогу і пра-
вові відносини у цивільних, сімейних та кримі-
нальних справах. Зазначена Конвенція була ра-
тифікована 10 листопада 1994 року Верховною 
Радою України та 14 квітня 1995 року набула 
чинності. Конвенцію слід застосовувати у відно-
синах України з 11 країнами, а саме: Республі-
кою Білорусь, Азербайджанською Республікою, 
Республікою Узбекистан, Російською Федера-
цією, Республікою Казахстан, Республікою Та-
джикистан, Республікою Вірменія, Киргизькою 
Республікою, Республікою Молдова, Грузією та 
Туркменістаном.

Відповідно до статті 13 зазначеної Конвен-
ції документи, що були складені або засвідчені 
відповідною установою однієї з Договірних Сто-
рін, скріплені гербовою печаткою та засвідчені 
підписом компетентної особи, мають силу до-
кумента на території другої Договірної Сторони 
без будь-якого іншого засвідчення. Документи, 
що на території однієї з Договірних Сторін ви-
знаються офіційними, вважаються такими ж й на 
території другої Договірної Сторони.

Головний спеціаліст відділу з питань нотаріату
Головного територіального управління юстиції у 

Чернігівській області 
Наталя Труба

Частина керівників на місцях саботують 
реформу і не хочуть боротися з бюрократією, – 

Павло Петренко

Щодо легалізації офіційних документів в Україні, призначених 
для використання на території іноземних держав



  2 Юстиція Чернігівщини №9 (13) 16 вересня 2015 року

Відповідно до пункту 2 наказу Міністерства юстиції України від 28 травня 2015 року № 811/5 «Про затвердження 
Положення про Комісію Міністерства юстиції України з питань застосування санкцій за порушення вимог законодавства, 
що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 29 травня 2015 року за № 629/27074

НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити Положення про Комісію Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області з питань 

застосування санкцій за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалі-
зації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення, що додається. 

2. Відділу з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області (Железняк О.О.) 
подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року №493 «Про 
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Визнати таким, що втратив чинність наказ Головного управління юстиції у Чернігівській області від 21 лютого 
2011 року № 100/1 «Про затвердження Положення про Комісію Головного управління юстиції у Чернігівській області з 
питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму» та/або нормативно-правових актів, що регулюють 
діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», зареєстро-
ваний в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 21 лютого 2011 року за №8/834.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
         
В.о.начальника                                                                                                                            В.В.Хардіков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області 07.09.2015 № 205/5

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області
08 вересня 2015 року за №29/1022

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області з питань застосування 

санкцій за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення
1. Це Положення визначає завдання, функції та порядок діяльності Комісії Головного територіального управління 

юстиції у Чернігівській області з питань застосування санкцій за порушення вимог законодавства, що регулює діяль-
ність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – Комісія).

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та 
Кабінету Міністрів України, а також наказами Міністерства юстиції України та цим Положенням.

3. До повноважень Комісії належать:
1) розгляд актів перевірок та інших матеріалів перевірок нотаріусів, адвокатів, адвокатських бюро та об’єднань і 

суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги (за винятком осіб, що надають послуги у рамках трудових 
правовідносин) (далі – суб’єкти), документів, які підтверджують факти порушень вимог Закону України «Про запо-
бігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», інших нормативно-правових актів, що регулюють діяль-
ність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – законодавство у сфері фінансового 
моніторингу);

2) вирішення питань про застосування до суб’єктів санкцій за порушення вимог законодавства у сфері фінансового 
моніторингу;

3) визначення розміру штрафних санкцій за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.
4. Комісія утворюється у складі голови, його заступника, секретаря та чотирьох членів. Головою Комісії є начальник 

Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області. Членами Комісії та секретарем Комісії є праців-
ники Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області.

Додаток 1
до Положення про Комісію Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області з питань застосування санкцій за 

порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення 

ПОСТАНОВА 
про застосування санкцій за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії лега-

лізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 
масового знищення 

«___» ____________ 20__ року № ____ ______________________________
(місце винесення)

Комісія Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області з питань застосування санкцій за порушення ви-
мог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, розглянувши матеріали перевірки 
дотримання вимог законодавства, що регулює діяльність у зазначеній сфері, суб’єктом первинного фінансового моніторингу

______________________________________________________________________,
(найменування або прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта первинного фінансового моніторингу, назва посади або вид діяльності, 

який здійснюється суб’єктом первинного фінансового моніторингу)
________________________________________________________________________,
(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні пере-

конання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків у передбаченому законодавством 
порядку); ідентифікаційний код юридичної особи)

________________________________________________________________________
(акт перевірки від ___________ № ____),
________________________________________________________________________,
(додатки до акта, що підтверджують висновки акта)

УСТАНОВИЛА: 
__________________________________________________________________________________________________________

______________________________________
(формулювання суті порушень законодавства, обставин та наслідків його вчинення)
________________________________________________________, що є порушенням __________________________________

______________________________________ (зазначити норму відповідного акта законодавства)

На підставі частини _____ статті 24 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» 

ПОСТАНОВИЛА: 
Застосувати до суб’єкта первинного фінансового моніторингу _______________ ______________________________________

__________________________________
(найменування або прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта первинного фінансового моніторингу, назва посади або вид діяльності, 

який здійснюється суб’єктом первинного фінансового моніторингу)

санкцію у вигляді _________________________________________________________
(зазначити вид санкції (у разі накладення штрафу – зазначити цифрами та словами суму штрафу)

Сума штрафу підлягає перерахуванню* 

________________________________________________________________________
(реквізити установи)

_____________________________
 (посада)

_______________
(підпис)

М. П. 

_____________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

______________________________
 (особа, яка отримала постанову)

 

_______________
(підпис) _____________________

(ініціали (ініціал імені), прізвище)

Примірник постанови отримано:

«___» ____________ 20___ року
 (дата отримання постанови)

____________________________________________________________________
* Розділ не застосовується у разі накладення санкцій у вигляді тимчасового відсторонення посадової особи Суб’єкта від посади до усу-

нення порушення або санкції у вигляді анулювання ліцензії або іншого спеціального дозволу на право провадження певних видів діяльності.

Додаток 2
до Положення про Комісію Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області 

з питань застосування санкцій за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері за-
побігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення 

ПОСТАНОВА 
про закриття провадження у справі про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства, 

що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

«___» ____________ 20__ року № ____ ______________________________
(місце винесення)

Комісія Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області з питань застосуван-
ня санкцій за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінан-
суванню розповсюдження зброї масового знищення, розглянувши матеріали перевірки дотримання 
вимог законодавства, що регулює діяльність у зазначеній сфері, суб’єктом первинного фінансового 
моніторингу

________________________________________________________________________,
(найменування або прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта первинного фінансового моніторингу, назва 

посади або вид діяльності, який здійснюється суб’єктом первинного фінансового моніторингу)
________________________________________________________________________,
(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, 

які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків у передбаченому законодавством порядку); ідентифікаційний код юридичної особи)

________________________________________________________________________
(акт перевірки від ___________ № ____),
________________________________________________________________________,
(додатки до акта, що підтверджують висновки акта)

УСТАНОВИЛА: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(формулювання висновку про відсутність порушень законодавства та обставин, на яких такий ви-

сновок ґрунтується, або посилання на сплив строку провадження у справі, протягом якого рішення 
прийнято не було)

ПОСТАНОВИЛА:

Закрити провадження у справі про невиконання (неналежне виконання) 
________________________________________________________________________
(найменування або прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта первинного фінансового моніторингу, назва 

посади або вид діяльності, який здійснюється суб’єктом первинного фінансового моніторингу)

вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиван-
ню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюджен-
ня зброї масового знищення.

_________________________________
(посада)

_______________
(підпис)

М. П. 

__________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

_________________________________
(особа, яка отримала постанову)

 

________________
(підпис) __________________

(ініціали (ініціал імені), прізвище)

Примірник постанови отримано:     

«___» ____________ 20__ року
 (дата отримання постанови)     

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ 

У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
НАКАЗ

07.09.2015 м.Чернігів № 205/5

Про затвердження Положення про Комісію Головного терито-
ріального управління юстиції у Чернігівській області з питань засто-
сування санкцій за порушення вимог законодавства, що регулює 
діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 
та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Зареєстровано в Головному територіаль-
ному управлінні юстиції у Чернігівській області

08 вересня 2015 року за №29/1022

5. Склад Комісії затверджується наказом Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області.
6. Голова Комісії організовує роботу Комісії, розподіляє обов’язки між її членами.
7. Члени Комісії мають право:
вивчати матеріали справи, подані на розгляд Комісії;
брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;
висловлювати окрему думку з оформленням її у письмовому вигляді.
8. Члени Комісії зобов’язані виконувати доручення голови Комісії в межах, передбачених цим Положенням.
9. З метою усунення проявів корупції член Комісії зобов’язаний заявити про самовідвід, якщо він є членом сім’ї або 

близьким родичем особи, щодо якої вирішується питання застосування санкцій за порушення вимог законодавства у 
сфері фінансового моніторингу.

10. Самовідвід викладається в письмовій формі, повинен містити підстави для самовідводу та підпис члена Комісії, 
який заявив самовідвід.

11. Будь-який член Комісії може заявити про відвід іншого члена Комісії, якщо:
член Комісії за наявності підстав, зазначених у пункті 9 цього Положення, не заявив про самовідвід;
наявні обставини, які викликають сумнів щодо об’єктивності розгляду справи членом Комісії.
12. Відвід повинен бути вмотивованим і заявленим Комісії у письмовій формі. Голова Комісії на засіданні зобов’я-

заний повідомити члена Комісії про його відвід.
13. Відвід члену Комісії може заявити особа, щодо якої розглядається справа, або будь-яка інша особа, якій стало 

відомо про участь у розгляді справи та прийнятті рішення членом Комісії, щодо якого виникає сумнів в об’єктивності 
розгляду відповідної справи. Відвід з обґрунтуванням його причин надається Комісії у формі письмової заяви. 

14. Голова Комісії на засіданні зобов’язаний ознайомити члена Комісії із заявою про його відвід.
15. Рішення про відвід (самовідвід) члена Комісії приймається більшістю присутніх на засіданні її членів. Член Комі-

сії, стосовно якого вирішується питання щодо відводу (самовідводу), участі в голосуванні не бере.
16. У разі задоволення заяви про відвід (самовідвід) розгляд справи та прийняття рішення здійснюються без участі 

члена Комісії, стосовно якого вирішено питання щодо відводу (самовідводу).
17. Основною формою роботи Комісії є засідання.
18. Рішення про скликання Комісії приймає голова Комісії не менше ніж за п’ять робочих днів до початку засідання 

Комісії. 
19. У разі відсутності голови Комісії рішення про скликання Комісії приймається заступником голови Комісії у строк, 

встановлений пунктом 18 цього Положення.
20. Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її членів.
21. Особиста присутність членів Комісії на її засіданнях є обов’язковою.
22. Засідання Комісії проводиться у строк до двох місяців після порушення провадження у справі про невиконання 

(неналежне виконання) вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.
23. Засідання Комісії веде голова Комісії. У разі відсутності голови Комісії засідання веде заступник голови Комісії.
24. Підготовку матеріалів до розгляду Комісією, ведення протоколу та оформлення постанов Комісії, забезпечення 

їх обліку та належного їх зберігання здійснює секретар Комісії.
25. Комісія для розгляду справи та здійснення своїх повноважень має право запитувати в установленому законом 

порядку необхідну інформацію від суб’єктів.
26. Розгляд справи на засіданні Комісії розпочинається із заслуховування доповіді члена Комісії, який попередньо 

вивчав акт та інші матеріали перевірки, що надійшли на розгляд Комісії. Після цього заслуховуються суб’єкт та/або 
його представник (у разі їх присутності) та інші члени Комісії, досліджуються та аналізуються подані документи.

27. Під час засідання Комісії секретар веде протокол, який підписується всіма присутніми на засіданні членами 
Комісії.

28. За результатами розгляду справи Комісія приймає одне з таких рішень:
про накладення штрафу на суб’єкта за вчинене порушення;
про застосування в установленому законодавством порядку санкції у вигляді анулювання спеціального дозволу на 

право провадження певних видів діяльності (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю);
про закриття провадження у справі.
29. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів від числа присутніх на засідан-

ні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів при голосуванні голос голови Комісії є вирішальним (у разі відсутності 
на засіданні голови вирішальним є голос заступника голови Комісії).

30. У разі незгоди з прийнятим рішенням член Комісії має право надати свої зауваження в письмовому вигляді 
головуючому на засіданні Комісії, які обов’язково долучаються до протоколу засідання Комісії.

31. На підставі протоколу секретар Комісії протягом трьох робочих днів оформлює постанову про застосування санк-
цій за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення (додаток 1), або постанову про закриття провадження у справі про невиконання (неналежне виконання) вимог 
законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (додаток 2), що 
підписується головою Комісії, а у разі його відсутності – заступником голови Комісії.

32. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснюється Головним територіальним управлінням юс-
тиції у Чернігівській області.

33. Документація по роботі Комісії (протоколи, постанови, акт та інші матеріали перевірки) зберігається у справах 
структурного підрозділу, до компетенції якого віднесені питання фінансового моніторингу.

Начальник відділу з питань нотаріату
 Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області

О.О. Железняк
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Порядок реєстрації 
громадської організації

Правове регулювання питання реє-
страції громадських організацій визна-
чено в законах України «Про громад-
ські об’єднання», «Про державну реє-
страцію юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців», наказах Міністер-
ства юстиції України «Про затверджен-
ня форм документів, надання (над-
силання) яких встановлено Законом 
України «Про громадські об’єднання» 
від  14.12.2012 № 1842/5, Міністерства 
юстиції України «Про затвердження 
Порядку підготовки та оформлення 
рішень щодо громадських об’єднань» 
від 14.12.2012  № 1845/5.

Для реєстрації громадської організа-
ції керівник або особа (особи), яка має 
право представляти громадське об’єд-
нання для здійснення реєстраційних дій, протягом 60 днів з дня утворення громадського 
об’єднання подають (надсилають поштовим відправленням) до управління юстиції за її міс-
цезнаходженням заяву за формою, затвердженою Міністерством юстиції України, до якої 
додаються:

1) примірник протоколу установчих зборів, який повинен містити інформацію про:
– дату та місце проведення установчих зборів; 
– осіб, які брали участь в установчих зборах; 
– рішення про утворення громадської організації із зазначенням мети (цілей) діяльності;
– рішення про визначення найменування та за наявності – скороченого найменування; 
– рішення про затвердження статуту громадської організації;
– рішення про обрання керівника, органів управління організації у відповідності до ста-

туту.
2) статут (у двох примірниках);
3) відомості про керівні орган и громадського об’єднання із зазначенням прізвища, ім’я, по 

батькові (за наявності), дати народження керівника, членів інших керівних органів, посади в 
керівних органах, контактного номера телефону та інших засобів зв’язку, а також зазначені 
відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське об’єднання для здійснен-
ня реєстраційних дій, до яких додається письмова згода цієї особи, якщо така особа не була 
присутня на установчих зборах;

4) заповнена реєстраційна картка форми № 1 на проведення державної реєстрації юри-
дичної особи.

На підставі поданих документів уповноважений орган з питань реєстрації протягом семи 
робочих днів з дня їх отримання повинен прийняти одне з таких рішень: 

– про реєстрацію;
– про відмову у реєстрації громадського об’єднання;
– про направлення документів на доопрацювання;
– про залишення документів без розгляду по суті.
Протягом шести місяців з дня отримання копії рішення про направлення документів на до-

опрацювання громадська організація після усунення недоліків може знову подати документи 
для реєстрації. Тоді уповноважений орган з питань реєстрації зобов’язаний протягом п’яти 
днів з дня надходження документів прийняти відповідне рішення.

Головний спеціаліст відділу державної реєстрації 
ю ридичних осіб, легалізації об’єднань громадян та державної

ре єстрації друкованих засобів масової інформації 
Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області

Марина Жуй

Чи встановлена законом відповідальність за 
невиконання законних вимог 

державного виконавця?
Відповідно до статті 124 Конституції України всі 

судові рішення є обов’язковими до виконання на всій 
території України. Примусове виконання рішень покла-
дається на державну виконавчу службу, яка входить 
до системи органів Міністерства юстиції України.

Примусове виконання рішень здійснюють державні ви-
конавці, визначені Законом України «Про державну вико-
навчу службу».

Права та обов’язки державних виконавців встановлені 
статтею 11 Закону України «Про виконавче проваджен-
ня». Так, при виконанні рішень державний виконавець 
має право одержувати необхідні для проведення вико-
навчих дій від осіб пояснення, довідки, іншу інформацію; 
проводити перевірку виконання боржниками рішень, що 
підлягають виконанню відповідно до цього Закону; здійс-
нювати перевірку виконання юридичними особами всіх 
форм власності, фізичними особами, фізичними особами 
– підприємцями рішень стосовно працюючих у них борж-
ників; безперешкодно входити до приміщень і сховищ, що 
належать боржникам або зайняті ними, проводити огляд 
зазначених приміщень і сховищ, при необхідності примусо-
во відкривати їх в установленому порядку, опечатувати ці 
приміщення і сховища; накладати арешт на майно боржни-
ка, опечатувати, вилучати, передавати таке майно на зберігання 
та реалізовувати його в порядку, встановленому законодавством; 
на виконання рішення суду про стягнення коштів або накладення 
арешту в порядку, встановленому цим Законом, накладати арешт 
на грошові кошти та інші цінності боржника, в тому числі на кош-
ти, які знаходяться на рахунках та вкладах в установах банків, ін-
ших фінансових установах, на рахунки в цінних паперах, а також 
опечатувати каси, приміщення і місця зберігання грошей тощо.

Статтею 5 Закону України «Про виконавче провадження» 
встановлено, що за невиконання законних вимог державного ви-
конавця встановлена відповідальність згідно із законом. Вимоги 

державного виконавця щодо виконання рішень є обов’язковими 
для усіх органів, організацій, посадових осіб, фізичних і юридич-
них осіб на території України. Державному виконавцю у встанов-
лений ним строк повинні бути надані безкоштовно документи або 
їх копії, необхідні для здійснення його повноважень. 

Відповідно до статті 89 Закону України «Про виконавче про-
вадження» у разі невиконання без поважних причин у встанов-
лений державним виконавцем строк рішення, що зобов’язує 
боржника виконати певні дії, та рішення про поновлення на ро-
боті державний виконавець виносить постанову про накладення 
штрафу. Його сума для фізичних осіб — від десяти до двадцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 
170 грн. до 340 грн. Для посадових осіб від 340 грн. до 
680 грн. Для юридичних осіб — від сорока до шістдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 
680 грн. до 1020 грн. 

У разі невиконання рішення боржником без поважних 
причин державний виконавець у тому ж порядку накладає 
на нього штраф у подвійному розмірі та звертається до 
правоохоронних органів з поданням (повідомленням) про 
притягнення боржника до кримінальної відповідальності 
відповідно до закону. 

Згідно положень статті 90 вище вказаного Закону, за 
порушення вимог цього Закону, невиконання законних 
вимог державного виконавця фізичними, юридичними чи 
посадовими особами, несвоєчасне подання або неподання 
звітів про відрахування із заробітної плати та інших дохо-
дів боржника, неподання або подання неправдивих відо-
мостей про доходи і майновий стан боржника, а також не-
повідомлення боржником про зміну місця проживання чи 
місцезнаходження або місця роботи (отримання доходів), 
а також за неявку без поважних причин за викликом дер-
жавного виконавця винні особи несуть відповідальність у 
встановленому законом порядку.

 За наявності ознак злочину в діях особи, яка умисно 
перешкоджає виконанню рішення чи іншим чином порушує ви-
моги закону про виконавче провадження, державний виконавець 
складає акт про порушення і звертається до правоохоронних 
органів з поданням (повідомленням) про притягнення особи до 
кримінальної відповідальності відповідно до закону. 

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

Головного територіального управління юстиції 
у Чернігівській області

Тетяна Богдан

Види відпусток та 
порядок їх надання
 Відповідно до Закону України “Про 

відпустки” установлюються такі види 
відпусток:
• щорічні відпустки, (основні та додат-
кові – за вислугу років, як державному 
службовцю, за роботу із шкідливими та 
важкими умовами праці, за особливий 
характер праці та інші));
• додаткові відпустки у зв’язку з нав-
чанням, творча відпустка, соціальні від-
пустки ( у зв’язку з вагітністю та полога-
ми, по догляду за дитиною до досягнен-
ня нею трирічного віку, працівникам, які 
мають дітей, відпустки без збереження 
заробітної плати).

Колективним договором, угодою та 
трудовим договором можуть установ-
люватись й інші види відпусток.

Розглянемо порядок надання щорічних від-
пусток.

Щорічні відпустки – порядок надання
 Право працівника на щорічну основну та 

додаткові відпустки повної тривалості у першій 
рік роботи настає після закінчення шести місяців 
безперервної роботи в установі. Щорічні додат-
кові відпустки за бажанням працівника можуть 
надаватись одночасно з щорічною основною від-
пусткою або окремо від неї.

 У разі надання зазначених щорічних від-
пусток до закінчення шестимісячного терміну 
тривалість їх визначається пропорційно до від-
працьованого часу.

 Відповідно до статті 10 Закону України “Про 
відпустки“ щорічні відпустки повної тривалості до 
настання шестимісячного терміну надаються: 

1. жінкам – перед відпусткою у зв’язку із 
вагітністю та пологами або після неї, а також 
жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 
15 років або дитину інваліда;

2. інвалідам;
3. особам віком до 18 років;
4. чоловікам, дружини яких перебувають у 
відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами;

5. особам, звільненим після проходження 
строкової військової служби, якщо після звіль-
нення із служби вони були прийняті на роботу 
протягом трьох місяців;

6. сумісникам – одночасно з відпусткою за 
основним місцем роботи;

7. працівникам, які успішно навчаються в на-
вчальних закладах та бажають приєднати від-
пустку до відпустки, пов’язаної з навчанням;

8. працівникам, які не використали за попе-
реднім місцем роботи повністю або частково 
щорічну основну відпустку і не одержали за 
неї грошову компенсацію;

9. працівники, які мають путівку для сана-

торно-курортного лікування, а також в інших 
випадках, передбачених законодавством.
Щорічні відпустки за другий та наступні роки 

можуть бути надані працівникові в будь-який час 
відповідного робочого року.

Черговість надання відпусток визначається 
графіками, які затверджуються власником або 
уповноваженим ним органом.

Власник або уповноважений ним орган зо-
бов’язаний вести облік відпусток, що надаються 
працівникам.

 Щорічна відпустка на вимогу працівника по-
винна бути перенесена на інший період у разі:

порушення власником або уповноваженим 
ним органом терміну письмового повідомлення 
працівника про час надання відпустки;

несвоєчасної виплати власником або уповно-
важеним ним органом заробітної плати працівни-
ку за час щорічної відпустки.

Щорічна відпустка повинна бути перенесена 
на інший період або продовжена:

у разі тимчасової непрацездатності праців-
ника, настанням строку відпустки у зв’язку з ва-
гітністю та пологами, збігу щорічної відпустки з 
відпусткою у зв’язку з навчанням;

 за ініціативою власника може бути перенесе-
на тільки за письмовою згодою працівника;

у разі перенесення щорічної відпустки новий 
термін її надання встановлюється за згодою між 
працівником і власником або уповноваженим ним 
органом.

Щорічну відпустку на прохання працівника 
може бути поділено на частини будь-якої трива-
лості за умови, що основна безперервна її части-
на становитиме не менше 14 календарних днів. 

Заступник начальника відділу 
кадрової роботи та державної служби 

Головного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області

Алла Сердюк
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Г Р А Ф І К
участі заступників начальника Головного територіального управління юстиції у Чернігівській 

області у прямій „гарячій” телефонній лінії на 2015 рік

№
п/п

Прізвище, ім’я, по 
батькові Займана посада День проведення Телефон

1. Жмака Ірина 
Миколаївна

Перший заступник начальника Головного 
територіального управління юстиції у 
Чернігівській області 

07 жовтня
05 листопада
02 грудня 60-45-48

2. Хардіков В’ячеслав 
В’ячеславович

Заступник начальника Головного 
територіального управління юстиції з 
питань державної реєстрації – начальник 
Управління державної реєстрації 

21 жовтня
11 листопада
09 грудня 67-65-77

3. П’ятниця Сергій 
Миколайович

Заступник начальника Головного 
територіального управління юстиції з 
питань державної виконавчої служби 
– начальник Управління державної 
виконавчої служби

24 вересня
28 жовтня
26 листопада
23 грудня 60-44-99 

Телефонні дзвінки приймаються з 15 год. 30 хв. до 16 год. 30 хв. 

ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДА-
РЮВАННЯ – ОРЕНДАРІВ ЗЕМЕЛЬ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ !

Головне територіальне управління юстиції у Чернігівській об-
ласті інформує про продовження практики застосування наказу 
Міністерства юстиції України «Про заходи щодо державної реє-
страції прав на землі сільськогосподарського призначення» від 
28.05.2014 №845/5, реалізуючи таким чином фактичну можливість 
власників, орендарів земель сільськогосподарського призначен-
ня здійснити державну реєстрацію прав на такі землі за принци-
пом екстериторіальності. 

Так, за відповідними рішеннями Головного територіального управ-
ління юстиції можливість проводити державну реєстрацію прав щодо 
земель сільськогосподарського призначення отримали:

– з 02 вересня по 31 грудня 2015 року щодо земель вказаної кате-
горії, що розташовані в межах Ічнянського, Варвинського районів Чер-
нігівської області – державні реєстратори речових прав на нерухоме 
майно Прилуцького міськрайонного управління юстиції;

– з 02 вересня по 01 листопада 2015 року щодо земель даної кате-
горії, що розташовані в межах Новгород-Сіверського району Чернігів-
ської області – державні реєстратори речових прав на нерухоме майно 
Семенівського, Сосницького районних управлінь юстиції;

– з 02 вересня по 31 грудня 2015 року щодо земель даної кате-
горії, що розташовані в межах Козелецького, Чернігівського районів 
Чернігівської області – державні реєстратори речових прав на неру-
хоме майно Ніжинського міськрайонного управління юстиції, в межах 
Чернігівського району Чернігівської області – державні реєстратори 
речових прав на нерухоме майно Ріпкинського районного управління 
юстиції;

– з 02 вересня по 31 грудня 2015 року щодо земель даної категорії, 
що розташовані в межах Городнянського району Чернігівської облас-
ті – державні реєстратори речових прав на нерухоме майно Корюків-
ського, Щорського районних управлінь юстиції.

Таким чином, власники, орендарі земель сільськогосподарсько-
го призначення з метою проведення державної реєстрації прав щодо 
земель зазначеної категорії, розташованих на території Ічнянського, 
Варвинського районів Чернігівської області, отримали можливість 
звертатися, як до державних реєстраторів прав Ічнянського, Варвин-
ського районних управлінь юстиції, так і до державних реєстраторів 
прав Прилуцького міськрайонного управління юстиції, щодо таких зе-
мель, розташованих на території Новгород-Сіверського району Чер-
нігівської області – як до державних реєстраторів прав Новгород-Сі-
верського міськрайонного управління юстиції, так і до державних 
реєстраторів прав Сосницького, Семенівського районних управлінь 
юстиції, щодо таких земель, розташованих на території Козелець-
кого, Чернігівського районів Чернігівської області – як до державних 
реєстраторів прав Козелецького, Чернігівського районних управліннь 
юстиції, так і до державних реєстраторів прав Ніжинського міськра-
йонного управління юстиції, щодо таких земель, розташованих на те-
риторії Чернігівського району Чернігівської області – як до державних 
реєстраторів прав Чернігівського районного управління юстиції, так і 
до державних реєстраторів прав Ріпкинського районного управління 
юстиції, щодо таких земель, розташованих на території Городнян-
ського району Чернігівської області – як до державних реєстраторів 
прав Городнянського районного управління юстиції, так і до держав-
них реєстраторів прав Щорського, Корюківського районних управлінь 
юстиції.  

Більшість людей не може відмовитися від звичного що-
місячного доходу у вигляді зарплати. Багатьох підприємців 
підштовхнули життєві обставини — переїзд на нове місце 
проживання, звільнення. Але є й такі люди, які спочатку від-
чувають в собі потенціал і сили для підприємництва. Якщо 
ви зважилися стати підприємцем — це дуже добре! Отже, 
розглянемо далі, як стати підприємцем.

У нашій країні підприємцем стати може будь-який грома-
дянин, який є повнолітнім і дієздатним, і в силу особливої своєї 
професійної діяльності не має заборони на організацію власної 
справи (депутати, працівники деяких державних структур, пра-
цівники силових відомств і т. д.).

Для проведення державної реєстрації фізична особа, яка має 
намір стати підприємцем та має реєстраційний номер облікової 
картки платника податків, або уповноважена нею особа (далі – 
заявник), повинна подати особисто (надіслати рекомендованим 
листом з описом вкладення) або через уповноважену особу дер-
жавному реєстратору за місцем п роживання такі документи:

• заповнену реєстраційну картку на проведення державної 
реєстрації фізичної особи – підприємця;

• копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному 
реєстрі фізичних осіб – платників податків;

• документ, що підтверджує внесення реєстраційного збо-
ру за проведення державної реєстрації фізичної особи – 
підприємця;

• нотаріально посвідчену письмову згоду батьків (усиновлю-
вачів) або піклувальника, або органу опіки та піклування, 
якщо заявником є фізична особа, яка досягла шістнадцяти 
років і має бажання  займатися підприємницькою діяльністю.

Для проведення державної реєстрації фізична особа, яка 
через свої релігійні або інші переконання відмовилася від при-
йняття реєстраційного номера облікової картки платника по-
датків, офіційно повідомила про це відповідні державні органи, 
має запис в електронному безконтактному носії паспорта гро-
мадянина України та намір стати підпр иємцем, повинна подати 
виключно особисто: 

• заповнену реєстраційну картку на проведення дер-
  жавної реєстрації фізичної особи – підприємця. 

Державному реєстратору забороняється вимагати додат-
кові документи для проведення державної реєстрації фізичної 
особи – підприємця, якщо вони не передбачені частинами пер-
шою та другою статті 42 Закону України «Про державну реє-
страцію юридичних    осіб та фізичних осіб – підприємців» (далі 
– Закон). 

Якщо документи для проведення державної реєстрації 
подаються заявником особисто, державному реєстратору до-
датково пред’являється паспорт. Фізична особа, яка через свої 
релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття реє-
страційного номера облікової картки платника податків, офіцій-
но повідомила про це відповідні органи державної влади, по-
винна особисто пред’явити державному реєстратору паспорт із 
відповідною відміткою. Уповноважена особа повинна пр ед’яви-
ти свій паспорт та документ, що засвідчує її повноваження.

Документи, які подаються для проведення державної реє-
страції фізичної особи – підприємця, приймаються за описом, 
копія якого в день надходження документів видається (надси-
лається рекомендованим листом) заявнику з відміткою про 
дату надходження документів.

За відсутності підстав для відмови у проведенні державної 
реєстрації фізичної особи – підприємця державний реєстратор 
повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про про-
ведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця на 
підставі відомостей реєстраційної картки на проведення держав-
ної реєстрації фізичної особи – підприємця.

Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про 
проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця 
є датою державної реєстрації фізичної особи – підприємця.

 Провідний спеціаліст відділу державної реєстрації юридичних 
осіб та фізичних осіб – підприємців, друкованих засобів масової 

інформації та легалізації громадських формувань управління 
державної реєстрації Головного територіального управління 

юстиції у Чернігівській області 
Тетяна Діденко

Як стати підприємцем? 

Місце, термін та підстави 
реєстрації смерті

Державна реєстрація смерті проводиться в органах державної реєстрації актів ци-
вільного стану за останнім місцем проживання померлого, за місцем настання смер-
ті чи виявлення трупа або за місцем поховання. Смерть особи, яка померла в дорозі, 
може бути зареєстрована в найближчому органі державної реєстрації актів цивільного 
стану. У зв’язку з неможливістю виконувати повноваження відділами державної ре-
єстрації актів цивільного стану Автономної Республіки Крим та міста Севастополя на 
тимчасово окупованих територіях проведення державної реєстрації актів цивільного 
стану, зокрема смерті за заявами громадян України, які проживають на тимчасово оку-
пованій території України, здійснюються відділами державної реєстрації актів цивіль-
ного стану за межами цієї території. Реєстрація смерті провадиться за заявою родичів 
померлого, його сусідів, працівників житлово-експлуатаційних організацій або інших 
осіб чи за повідомленням адміністрації закладу охорони здоров'я, де сталася смерть.

Особа, яка звернулась щодо державної реєстрації смерті, повинна пред'явити паспорт 
або паспортний документ. Відсутність зазначеного документа не є підставою для відмови в 
реєстрації смерті. Заява про державну реєстрацію смерті повинна бути зроблена не пізніше 
трьох діб з дня смерті чи виявлення трупа, а в разі неможливості одержання лікарського 
свідоцтва про смерть, фельдшерської довідки про смерть чи висновку судово-медичної екс-
пертизи, прокурора – не пізніше п'яти діб. 

Підставою для державної реєстрації смерті є:
а) лікарське свідоцтво про смерть (форма № 106/о), форма якого затверджена наказом 

Міністерства охорони здоров'я України від 08.08.2006 № 545, зареєстрованим у Міністерстві 
юстиції України 25.10.2006 за № 1150/13024 (далі – лікарське свідоцтво про смерть);

б) фельдшерська довідка про смерть (форма № 106-1/о), форма якої затверджена 
наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08.08.2006 № 545, зареєстрованим у 
Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за № 1150/13024 (далі – фельдшерська довідка про 
смерть);

в) лікарське свідоцтво про перинатальну смерть;
г) рішення суду про оголошення особи померлою;
ґ) рішення суду про встановлення факту смерті особи в певний час;
д) повідомлення державного архіву або органів Служби безпеки України у разі реєстра-

ції смерті осіб, репресованих за рішенням несудових та судових органів;
е) повідомлення установи виконання покарань або слідчого ізолятора, надіслане разом 

з лікарським свідоцтвом про смерть.
На підставі актового запису про смерть орган державної реєстрації актів цивільного ста-

ну видає свідоцтво про смерть та витяг про смерть для одержання допомоги на поховання.
Спеціаліст відділу державної реєстрації актів цивільного стану

реєстраційної служби Чернігівського міського управління юстиції 
Оксана Заєць 

Як відомо, наразі в Україні існує єдина інфор-
маційна система, в якій міститься інформація про 
речові права та обтяження прав на нерухомість, а 
також відомості про суб’єктів цих прав та об’єкти 
нерухомого майна – Державний реєстр речових 
прав на нерухоме майно.

Важливим питанням, яке завжди цікавило фізич-
них та юридичних осіб, було отримання інформації з 
даного реєстру.

По-перше, слід зазначити, що Закон України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме май-
но» встановлює відкритість та загальнодоступність 
інформації про зареєстровані права та їх обтяження, 
а саму процедуру надання інформації регламентовано 
Порядком надання фізичним та юридичним особам ін-
формації з Державного реєстру речових прав на неру-
хоме майно, який Кабінет Міністрів України затвердив 
своєю постановою 24 грудня 2014 року.

На даний момент фізичні та юридичні особи мають змогу отримувати інформацію з Державного реєстру ре-
чових прав як в паперовій, так і в електронній формі, але виключно за об’єктом нерухомого майна. А з 06 жовтня 
2015 року інформацію можна буде отримувати і за суб’єктом речового права на нерухомість.

Інформація у паперовій формі з реє  стру може бути  надана у формі витяг у, інформаційн ої довідки або виписки, 
а в електронній формі через офіційний веб-сайт kap.minjust.gov.ua – лише  у вигляді інформаційної довідки.

Слід зазначити, що під час надання інформації з Державного реєстру прав у вигляді витягу або інформаційної 
довідки будуть використані також відомості з неактивних реєстрів, які велись до 01 січня 2013 року – Реєстру прав 
власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державного 
реєстру іпотек.

Для отримання інформації у паперовій формі слід пред’явити органу державної реєстрації прав чи нотаріусу 
документ, що посвідчує особу, подати його копію та документ про оплату послуг, а для отримання інформації в 
електронній формі слід зареєструватися на офіційному веб-сайті та внести плату за надання інформації з Держав-
ного реєстру речових прав на нерухоме майно з використанням п латіжних систем через Інтернет.

Отримання інформації через офіційний веб-сайт коштує 17 гривень.
Інформація в паперовій формі у вигляді витягу надається за 120 гривень, а у вигляді інформаційної довідки – 

34 гривні.
Головний спеціаліст відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно управління державної реєстрації 

Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області 
Дмитро Онищенко

Отримання інформації з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно


