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Одним із надважливих завдань сьогодення для нашої дер-
жави є створення умов для реалізації громадянами прав і сво-
бод у відповідних сферах діяльності, доступності адміністра-
тивних послуг, спрощення процедур їх отримання.     

На сьогодні особливо актуальним постає питання процедури 
державної реєстрації права оренди земель сільськогосподарського 
призначення. Адже в умовах розвитку ринкових відносин в аграрній 
сфері пріоритетом для Мін’юсту та його територіальних органів є 
спрощення процедури державної реєстрації прав щодо таких зе-
мель, забезпечення більш широкого кола можливостей зацікавле-
ним особам для звернення з метою державної реєстрації прав щодо 
земель зазначеної категорії.

05 березня 2015 року Верховною радою України було прийня-
то Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо уточнення повноважень нотаріусів та особливостей реєстрації 
похідних речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського 
призначення». Зазначеним нормативним актом внесено ряд змін в 
діюче законодавство, що регулює особливості державної реєстрації 
прав на такі землі. 

По-перше, внесено зміни до Закону України «Про державну ре-
єстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Відтак, 
державна реєстрація похідного речового права на земельну ділянку 
сільськогосподарського призначення, право власності на яку вини-
кло та оформлено до 01 січня 2013 року, здійснюється одночасно 
з державною реєстрацією права власності на таку земельну ділян-
ку (крім випадків, коли право власності на таку земельну ділянку 
вже зареєстровано в Державному реєстрі прав). Реєстрація тако-
го похідного права відбувається на підставі заяви про державну 
реєстрацію прав та їх обтяжень, поданої власником чи набувачем 
відповідного похідного права, або уповноваженою ними особою, з 
урахуванням положень статті 16 Закону України «Про державну ре-
єстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

У разі подання заяви про державну реєстрацію прав та їх об-
тяжень набувачем похідного речового права на земельну ділянку 
сільськогосподарського призначення державна реєстрація права 
власності може здійснюватися без подання заявником документа, 
на підставі якого виникло право власності, в порядку, встановле-
ному п. 8-1 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію ре-
чових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», за умови наявності 
інформації про зареєстровану земельну ділянку у Державному зе-
мельному кадастрі та до моменту автоматизованого перенесення 
до Державного реєстру прав записів (відомостей) про речові права 
та обтяження на земельні ділянки з Державного реєстру земель»

По-друге, внесено зміни до Закону України «Про нотаріат». 
Державна реєстрація речових прав, похідних від права власності, на 

земельні ділянки сільськогосподарського призначення може здійс-
нюватися нотаріусом незалежно від нотаріального посвідчення до-
говору, на підставі якого виникає таке право.

Нотаріус здійснює функції державного реєстратора прав на не-
рухоме майно у порядку та випадках, встановлених Законом Укра-
їни «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень». Користування Державним реєстром речових прав на 
нерухоме майно здійснюється безпосередньо нотаріусом, який вчи-
няє відповідну нотаріальну дію та/або здійснює державну реєстра-
цію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Передбачається, що нотаріус під час вчинення нотаріальних дій 
та/або під час здійснення державної реєстрації речових прав на не-
рухоме майно щодо земельної ділянки має доступ та користується 
Державним земельним кадастром у порядку, встановленому Кабі-
нетом Міністрів України.

Таким чином, на законодавчому рівні було розширено коло 
суб’єктів, що мають право здійснювати державну реєстрацію прав 
на землі сільськогосподарського призначення, закріпивши за но-
таріусами можливість проводити відповідні реєстраційні дії та на-
давши право зацікавленим особам вибирати самостійно суб’єктів, 
що можуть надавати відповідні адміністративні послуги – державні 
реєстратори прав та/або нотаріуси. 

Водночас, наказом Міністерства юстиції України «Про заходи 
щодо державної реєстрації прав на землі сільськогосподарського 
призначення» від 28.05.2014 №845/5 забезпечено реалізацію прин-
ципу екстериторіальності під час державної реєстрації прав на сіль-
ськогосподарські землі.

Так, державна реєстрація прав на землі сільськогосподарського 
призначення проводиться державними реєстраторами прав на не-

рухоме майно (далі - державні реєстратори) територіальних органів 
Міністерства юстиції України за місцем розташування земельної 
ділянки, а також державними реєстраторами інших т ериторіальних 
органів Міністерства юстиції України, які діють у межах відповідної 
області. Державна реєстрація прав на землі сільськогосподарського 
призначення може проводитися нотаріусом у випадках, передбаче-
них абзацом четвертим частини п’ятої статті 3 та статтею 4-2 Закону 
України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме май-
но та їх обтяжень», за місцем розташування земельної ділянки або 
у межах відповідної області, де розташована така земельна ділянка. 

Територіальні органи Міністерства юстиції України, державні ре-
єстратори яких проводитимуть державну реєстрацію прав на землі 
сільськогосподарського призначення в межах області, визначаються 
керівником головного територіального управління юстиції у відповід-
ній адміністративно-територіальній одиниці, виходячи з виробничої 
необхідності, значного навантаження або тимчасової відсутності 
державних реєстраторів, шляхом прийняття відповідного наказу.

Завдяки ефективному застосуванню визначених діючим зако-
нодавством механізмів щодо регулювання процедури державної 
реєстрації прав на землі сільськогосподарського призначення в 
Чернігівській області за період з 01.01.2015 по 15.10.2015 органами 
державної реєстрації прав зареєстровано 51097 прав оренди таких 
земель, з яких 8 171 – зареєстровано за принципом екстериторі-
альності, примітним є той факт, що за аналогічний період минулого 
року було зареєстровано лише 45190 прав оренди земель цієї кате-
горії, з яких за принципом екстериторіальності було зареєстровано 
лише 3443 прав оренди сільськогосподарських земель.

Окремо слід заначити, що з часу запровадження можливостей 
проведення реєстрації похідних прав на землі сільськогосподар-
ського призначення нотаріусами - останніми в Чернігівській області 
було прийнято понад 662 заяви щодо державної реєстрації права 
оренди на сільськогосподарські землі.

Підсумовуючи викладене зазначимо, що Головним територіаль-
ним управлінням юстиції у Чернігівській області постійно проводить-
ся моніторинг стану державної реєстрації прав оренди земель сіль-
ськогосподарського призначення органами державної реєстрації 
прав області, а також з метою забезпечення прав землевласників 
та орендарів земель сільськогосподарського призначення реалізо-
вується принцип екстериторіальності під час проведення держав-
ної реєстрації прав на землі відповідної категорії, згідно з наказом 
Мін’юсту від 28.05.2014 №845/5 «Про заходи щодо державної реє-
страції прав на землі сільськогосподарського призначення».    

Начальник Головного територіального
управління юстиції у Чернігівській області

Юрій Власенко
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«ÍÀØI ÏÐÀÂÀ – ÙÀÑËÈÂÅ 

ÄÈÒÈÍÑÒÂÎ»
Головним територіальним управлінням 

юстиції у Чернігівській області спільно з 
Управлінням освіти і науки Чернігівської об-
ласної державної адміністрації проводиться 
обласний конкурс «Наші права – щасливе 
дитинство», відповідний наказ прийнято 13 
жовтня 2015 року за №287/4/293 та зареєстро-
вано в Головному територіальному управлінні 
юстиції у Чернігівській області 15 жовтня 2015 
року за №33/1026.

Мета такого конкурсу - виявлення творчого 
потенціалу педагогічних працівників дошкільних 
навчальних закладів, підвищення їх педагогічної 
майстерності, формування уявлень дошкільників 
про права дитини, закріплених у Конвенції про 
права дитини.

Конкурс проводиться поетапно: перший етап 
(районний, міський) – з 20 жовтня по 23 листопа-
да 2015 року, другий етап (обласний) – з 25 по 27 
листопада 2015 року.

Прийняти участь у такому заході зможуть 
вихователі, вихователі-методисти дошкільних 
навчальних закладів Чернігівської області та 
батьківська громадськість.

З умовами конкурсу можна ознайомитись на 
сайті Головного територіального управління юс-
тиції у Чернігівській області http://just.cg.gov.ua/ в 
рубриці «Нормативно-правові акти Головного те-
риторіального управління юстиції у Чернігівській 
області».

Венеціанська комісія підтвердила право України 
провести повне оновлення суддів, – Павло Петренко

Венеціанська комісія дала позитив-
ні висновки розробленим змінам до 
Конституції України, які забезпечать 
реформу судової системи та повне пе-
резавантаження усіх суддів. Про це 23 
жовтня 2015 року після засідання Вене-
ціанської комісії повідомив Міністр юс-
тиції Павло Петренко.

Венеційська комісія постановила, що повне 
оновлення судової системи можливе лише у 
виключному випадку через затвердження змін 
до основного закону країни. Разом з тим екс-
перти ВК застерегли від миттєвого звільнення 
всіх суддів.

Призначення суддів через публічні конкур-
си не буде суперечити основним стандартам 
Європейського Союзу. При цьому, в разі ство-
рення нової структури судів, доступ до суддів-
ської системи повинні мати як старі судді, так 
і ті, хто раніше не працювали в системі. Вони 
на рівних умовах під час відкритого конкурсу 
будуть визначатися, хто переможе і займе по-
саду судді.

«У своєму висновку ВК зазначила, що під 
час реорганізації судової системи і створен-
ня нової моделі судової системи держава має 
право здійснити перенабір суддів. Діючі судді 
мають право прийняти участь у цьому процесі, 
але фактично через цей перенабір відкрива-
ється можливість до оновлення судової систе-
ми», - зазначив очільник Мін’юсту.

За його словами, практика Венеціанської 
комісії завжди полягала у максимальному за-
хисті судового імунітету і неможливості звіль-
нення суддів. Нині ж вони змінили свою прак-
тику, розуміючи ту ситуацію, в якій опинилася 
наша країна, а також те, що без радикальних 
змін і оновлення судової системи про інші ре-
форми можна навіть не говорити.

Міністр юстиції також повідомив, що екс-
перти комісії закликали забезпечити доступ 
громадян до судів.

«Спеціалізовані суди ускладнюють до-
ступ людини до правосуддя, коли громадя-
нин має пройти кілька ланок оскарження для 
того, щоб отримати остаточне рішення суду. 
Позиція Венеціанської комісії полягала в 
тому, що Україна має спростити систему су-
дову і прибрати дуалізм касаційних інстанцій, 
якими у нас є і Верховний суд і спеціалізовані 
суди», - поінформував присутніх Павло Пе-
тренко.

Третьою позицією Венеціанської комісії ста-
ла необхідність прибирання політичних впливів 
з боку інших гілок влади на кар’єру судді.

«Ніхто, ні парламент, ні президент не мають 
впливати на кар’єру, на призначення, на звіль-
нення суддів. Це робитиме незалежний орган, 
який в своїй більшості складатиметься з самих 
суддів», - зауважив Міністр юстиції.

При цьому він наголосив, що позитивні ви-
сновки експертів Венеціанської комісії стали 
можливими в тому числі і завдяки консолідова-
ній позиції щодо запропонованих змін сіх гілок 
української влади.

«Зараз завдання Конституційної комісії і її 
складу, до якого входять всі політичні партії, 
представлені в парламентській коаліції, сфор-
мувати консолідований пакет змін», - зазначив 
Павло Петренко.

Міністр юстиції нагадав, що уряд сфор-
мував концепцію судової реформи, яку на-
правив Конституційній комісії, і фактично всі 
положення цієї концепції отримали схвален-
ня ВК.

Реєстрація права оренди земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення на Чернігівщині
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Особливості проведення 
державної реєстрації при-
пинення юридичної особи 
в результаті реорганізації
 
Відповідно до частини першої статті 104 Цивіль-

ного кодексу України юридична особа припиняєть-
ся в результаті реорганізації (злиття, приєднання, 
поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорга-
нізації юридичних осіб майно, права та обов’язки 
переходять до правонаступників.

Законом України «Про державну реєстрацію юри-
дичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (далі – За-
кон про реєстрацію) передбачено двоетапну процеду-
ру державної реєстрації припинення юридичної особи 
в результаті реорганізації.

На першому етапі до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (далі 
- Єдиний державний реєстр) вноситься запис про рі-
шення засновників (учасників) або уповноваженого 
ними органу щодо припинення юридичної особи шля-
хом реорганізації на підставі документів, визначених 
частиною першою-третьою  статті 34 Закону про ре-
єстрацію.

Другим етапом є безпосереднє проведення держав-
ної реєстрації припинення юридичної особи в результа-
ті її реорганізації на підставі поданих головою комісії з 
припинення або уповноваженою ним особою докумен-
тів, визначених частиною першою статті 37 Закону про 
реєстрацію:

– заповненої реєстраційної картки на проведення 
державної реєстрації припинення юридичної особи в 
результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення;

– підписаного головою і членами комісії з припи-
нення юридичної особи та затвердженого засновни-
ками (учасниками) юридичної особи або органом, до 
повноважень якого належить прийняття рішення про 
припинення юридичної особи, примірника оригіналу 
передавального акта, якщо припинення здійснюється 
в результаті злиття, приєднання або перетворення, чи 
розподільчого балансу, якщо припинення здійснюєть-
ся в результаті поділу, або їх нотаріальні засвідчені 
копії;

– довідки архівної установи про прийняття докумен-
тів, які відповідно до закону підлягають довгостроково-
му зберіганню;

документа про узгодження плану реорганізації з 
органом доходів і зборів (за наявності податкового 
боргу);

– довідки відповідного органу доходів і зборів про 
відсутність заборгованості із сплати податків, зборів;

– довідки відповідного органу Пенсійного фонду 
України про відсутність заборгованості із сплати єди-
ного внеску на загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування, страхових коштів до Пенсійного 
фонду України та фондів соціального страхування.

Згідно частини третьої статті 37 Закону про реєстра-
цію, у разі державної реєстрації припинення юридичної 
особи в результаті перетворення документи, які перед-
бачені абзацами четвертим-сьомим частини першої 
цієї статті, державному реєстратору не подаються.

Відповідно до частини другої статті 37 Закону про 
реєстрацію у реєстраційній картці на проведення дер-
жавної реєстрації припинення юридичної особи в ре-
зультаті злиття, приєднання, поділу або перетворення 
голова комісії з припинення або уповноважена ним 
особа зазначають та підтверджують своїм особистим 
підписом, що ними вчинено всі передбачені законо-
давством дії стосовно порядку припинення юридичної 
особи, включаючи завершення розрахунків з кредито-
рами (у тому числі із сплати податків, зборів, єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду 
України та фондів соціального страхування).

Частиною дев’ятою статті 37 Закону про реєстрацію 
чітко визначені підстави для залишення документів, 
які подані для проведення державної реєстрації припи-
нення юридичної особи в результаті злиття, приєднан-
ня, поділу, перетворення без розгляду.

Згідно частини сьомої статті 37 Закону про реєстра-
цію державному реєстратору забороняється вимагати 
додаткові документи для проведення державної реє-
страції припинення юридичної особи в результаті злит-
тя, приєднання, поділу, перетворення, якщо вони не 
передбачені цією статтею.

Як вбачається з частини тринадцятої статті 37 За-
кону про реєстрацію, зміни до установчих документів 
юридичної особи, що не припиняється в результаті 
приєднання, підлягають державній реєстрації після 
державної реєстрації припинення юридичної особи в 
результаті приєднання у порядку, встановленому стат-
тею 29 Закону про реєстрацію. Приєднання вважаєть-
ся завершеним з моменту державної реєстрації припи-
нення юридичних осіб, що припиняються в результаті 
приєднання, та державної реєстрації відповідних змін 
до установчих документів.

Державна реєстрація юридичної особи, яка утворе-
на в результаті злиття, поділу, перетворення, здійсню-
ється у порядку, встановленому статтями 24-27 Зако-
ну про реєстрацію.

Злиття вважається завершеним з моменту дер-
жавної реєстрації новоутвореної юридичної особи та 
державної реєстрації припинення юридичних осіб, що 
припиняються у результаті злиття.

Поділ вважається завершеним з моменту держав-
ної реєстрації новоутвореної юридичних осіб та дер-
жавної реєстрації припинення юридичної особи, що 
припиняється у результаті поділу.

Перетворення вважається завершеним з моменту 
державної реєстрації новоутвореної юридичної осо-
би та державної реєстрації припинення юридичної 
особи, що припиняється у результаті перетворення.

Головний спеціаліст відділу державної реєстрації 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, друко-

ваних засобів масової інформації та 
легалізації громадських формувань управління 

державної реєстрації Головного територіаль-
ного управління юстиції у Чернігівській області                                             

Лілія Лобусова

Порядок державної реєстрації смерті іноземних громадян

На сьогодні, в межах правового поля існує 
безліч видів договорів, у разі укладення яких 
здійснюється відчуження нерухомого майна. 
Однак кожен із таких договорів має свою пра-
вову природу, особливості та правові наслідки 
укладення і розірвання.

Відповідно до положень статті 744 Цивільного 
кодексу України за договором довічного утримання 
(догляду) одна сторона (відчужувач) передає другій 
стороні (набувачеві) у власність житловий будинок, 
квартиру або їх частину, інше нерухоме майно або 
рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого 
набувач зобов’язується забезпечувати відчужувача 
утриманням та (або) доглядом довічно.

Суть договору довічного утримання (догляду) 
зводиться до передачі майна однією особою іншій у 
власність в обмін на одержання утримання у вигляді 
коштів та (або) інших матеріальних благ та догляду 
у вигляді послуг. Вони надаються особі, що передає 
майно за договором, персонально і довічно. 

Передаючи у власність майно, відчужувач, на-
самперед, має за мету отримання матеріального 
забезпечення, догляду та послуг, яких він потребує. 
Утримання (догляд) може полягати як у матеріаль-
ному (натуральному чи грошовому) забезпеченні, 
так і наданні догляду. Сторони вправі самостійно 
визначати в договорі розмір, обсяг та періодичність 
надання матеріального забезпечення, види і зміст 
догляду (наприклад, надання житла, придбання 
продуктів харчування, одягу, побутових товарів, 
виплати грошових сум, медичне обслуговування 
тощо).

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

Учасниками договору довічного утримання (до-
гляду) виступають відчужувач та набувач. Відчужу-
вачем може бути будь - яка фізична особа незалеж-
но від її віку та стану здоров’я. Набувачем у догово-
рі довічного утримання (догляду) може бути лише 
повнолітня дієздатна фізична особа або юридична 
особа. Якщо набувачами є кілька фізичних осіб, 
вони стають співвласниками майна, переданого 
їм за договором довічного утримання (догляду), на 
праві спільної сумісної власності. Якщо набувачами 
є кілька фізичних осіб, їх обов’язок перед відчужу-
вачем є солідарним.

Договір довічного утримання (догляду) може бути 
укладений відчужувачем на користь третьої особи.

Майно стає власністю набувача одразу після 
оформлення договору і за життя відчужувача. Про-
те, на відміну від договору дарування набувач обме-
жений у діях, направлених на розпорядження таким 
майном на весь час чинності договору довічного 
утримання (догляду), тобто за життя відчужувача. 
Так, зокрема набувач не має права під час дії до-
говору обтяжувати одержане майно боргами, відчу-
жувати його, передавати у заставу. Також, протягом 
життя відчужувача, на це майно не може бути звер-
нене стягнення. Тобто до смерті відчужувача право 
розпорядження майном, переданого за договором 
довічного утримання (догляду) законодавчо обме-
жене. З метою дотримання набувачем зазначених 
обмежень, при нотаріальному посвідченні договору 
довічного утримання (догляду) нотаріусом наклада-
ється заборона на відчуження такого майна.

Договір довічного утримання (догляду) є ризи-
ковим договором, не еквівалентним, оскільки на 
момент його укладення неможливо визначити, що 
буде більше: вартість отриманого майна чи оста-
точна вартість зустрічного  надання догляду (утри-
мання), оскільки тривалість життя вiдчужувача на 
момент укладення договору є невідомим, також 
невідомо як зміниться оцінка майна на момент ви-
никнення у набувача права розпорядження цим 
майном.

Договір довічного утримання (догляду) передба-
чає укладення правових зобов’язань не тільки неру-
хомого майна, а й рухомого майна, що має значну 
цінність. Законодавство не встановлює вартісного 
вираження значної цінності такого майна або при-
близного переліку таких речей. Можна припустити, 
що таким рухомим майном можуть бути: транспорт-
ні засоби, антикварні речі, твори мистецтва, куль-
турні цінності, коштовності, колекції з перелічених 
предметів, обладнання, паї, цінні папери, нематері-
альні активи, у тому числі об’єкти права інтелекту-
альної власності тощо. 

 Укладаючи договір довічного утримання (догля-
ду), фізична особа отримує можливість забезпечи-
ти собі довічний догляд, оскільки в самому договорі 
передбачаються конкретні види грошового і матері-
ального забезпечення та строки його надання. При 
цьому, навіть випадкова втрата чи пошкодження 
майна, одержаного набувачем, не звільняє остан-
нього від взятих на себе обов’язків. 

На законодавчому рівні передбачена можливість 
зобов’язати набувача стосовно забезпечення відчу-
жувача або третьої особи житлом, яке йому переда-
но за договором довічного утримання (догляду). У 
цьому разі в договорі має бути конкретно визначена 
та частина помешкання, в якій відчужувач має пра-
во проживати. 

Якщо обов’язки набувача не були конкретно ви-
значені або у разі виникнення потреби забезпечити 
відчужувача іншими видами матеріального забез-
печення та догляду спір має вирішуватися відповід-
но до засад справедливості та розумності. 

Крім того, набувач зобов’язаний у разі смерті від-
чужувача поховати його, навіть якщо це не було пе-
редбачено договором довічного утримання (догля-
ду). У тому разі, якщо частина майна відчужувача 
перейшла до його спадкоємців, то витрати на його 
поховання мають бути справедливо розподілені між 
ними та набувачем. 

Отже з метою належного виконання договору 
мають бути чітко встановлені права та обов’язки 
сторін.

За взаємною згодою сторони можуть змінювати 
умови договору довічного утримання (догляду).

Статтею 752 Цивільного кодексу України визна-
чено, що у разі неможливості подальшого виконан-
ня фізичною особою обов’язків набувача за дого-
вором довічного утримання (догляду) з підстав, що 
мають істотне значення, обов’язки набувача можуть 
бути передані за згодою відчужувача члену сім’ї на-
бувача або іншій особі за їхньою згодою.

Відмова відчужувача у наданні згоди на передання 
обов’язків набувача за договором довічного утриман-
ня (догляду) іншій особі може бути оскаржена до суду. 
У цьому разі суд бере до уваги тривалість виконання 
договору та інші обставини, які мають істотне значен-
ня.

З зазначеного вбачається, що набувач наділений 
правом передавати свої права та обов’язки за дого-
вором довічного утримання (догляду) іншій особі у 
разі неможливості виконувати зазначені обов’язки 
з поважних причин. До таких можна віднести: погір-
шення майнового стану набувача, погіршення здо-
ров’я та інше. В такому випадку обов’язки набувача 
можуть бути передані за згодою відчужувача члену 
сім’ї набувача або іншій особі за взаємною згодою.

Відпов ідно до статті 753 Цивільного кодексу 
України, набувач та відчужувач можуть домовити-
ся про заміну речі, яка була передана за договором 
довічного утримання (догляду), на іншу річ. У цьому 
разі обсяг обов’язків набувача може бути за домов-
леністю сторін змінений або залишений незмінним. 

Розуміючи важливість належного виконання 
умов договору, про який йдеться, слід також звер-
нути увагу на передбачену законодавством можли-
вість його розірвання.

Проте, не слід ототожнювати такі поняття, як при-
пинення договору довічного утримання, яке, за за-
гальним правилом, відбувається у зв’язку зі смертю 
відчужувача, та розірвання договору. 

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

зазначені у статті 1200 Цивільного 
кодексу України, мають право на 
отримання сум, які виплачувалися 
за договором довічного утриман-
ня (догляду) за життя відчужувача, 
проте вже не за договором і не від 
набувача, а в силу вказівок закону.

У разі смерті набувача - фізичної 
особи можливе як припинення дого-
вору довічного утримання (догляду), 
так і його продовження. Згідно стат-
ті 757 Цивільного кодексу України 
обов’язки набувача за договором 
довічного утримання (догляду) пере-
ходять до тих спадкоємців, до яких 
перейшло право власності на май-
но, що було передане відчужувачем. 
Якщо спадкоємець за заповітом від-

мовився від прийняття майна, що було передане 
відчужувачем, право власності на це майно може 
перейти до спадкоємця за законом. У разі, якщо у 
набувача немає спадкоємців або вони відмовилися 
від прийняття майна, переданого відчужувачем, від-
чужувач набуває право власності на це майно, а до-
говір довічного утримання (догляду) припиняється.

Подібним чином вирішується питання щодо про-
довження договору довічного утримання (догляду) 
щодо набувача - юридичної особи, якщо вона при-
пиняється шляхом реорганізації. У разі припинення 
юридичної особи -набувача з визначенням право-
наступників до них переходять права та обов’язки 
за договором довічного утримання (догляду).

У разі ліквідації юридичної особи - набувача 
право власності на майно, передане за договором 
довічного утримання (догляду), переходить до від-
чужувача. Якщо в результаті ліквідації юридичної 
особи - набувача майно, що було передане їй за до-
говором довічного утримання (догляду), перейшло 
до її засновника (учасника), до нього переходять 
права та обов’язки  набувача за договором довічно-
го утримання (догляду).

На законодавчому рівні чітко закріплено, що до-
говір довічного утримання (догляду) може бути ро-
зірваний за рішенням суду на вимогу відчужувача 
або третьої особи, на користь якої він був укладе-
ний, у разі невиконання або неналежного виконан-
ня набувачем своїх обов’язків, незалежно від його 
вини та на вимогу набувача.

Розірвання договору довічного утримання (догля-
ду) на вимогу відчужувача або третьої особи, на ко-
ристь якої він був укладений, у разі невиконання або 
неналежного виконання набувачем своїх обов’язків 
є прикладом так званої «відповідальності без вини» 
набувача. У разі розірвання договору довічного 
утримання (догляду) у зв’язку з невиконанням або 
неналежним виконанням набувачем обов’язків за 
договором відчужувач набуває право власності на 
майно, яке було ним передане, і має право вима-
гати його повернення. Витрати, зроблені набувачем 
на утримання та (або) догляд відчужувача, не підля-
гають поверненню.

Згідно з частиною 2 статті 756 Цивільного кодек-
су України у разі розірвання договору у зв’язку з 
неможливістю його подальшого виконання набува-
чем з підстав, що мають істотне значення, суд може 
залишити за набувачем право власності на части-
ну майна, з урахуванням тривалості часу, протягом 
якого він належно виконував свої обов’язки за до-
говором.

Стаття 755 Цивільного кодексу України не кон-
кретизує підстави, за яких набувач може висунути 
вимоги щодо розірвання договору довічного утри-
мання (догляду). Проте, такими підставами можуть 
бути:

1) неможливість виконання набувачем договору 
з підстав, що мають істотне значення (наприклад, 
хвороба набувача), невигідність договору довічно-
го утримання (догляду) для набувача (наприклад, 
коли сума, належна до сплати за договором до-
вічного утримання (догляду), відповідно до закону 
була збільшена настільки, що внаслідок виплати 
збільшеної суми набувач втрачає вигоди, на одер-
жання яких він міг розраховувати при укладенні 
договору;

2) у разі істотного порушення договору відчужу-
вачем (наприклад, непередання майна за догово-
ром, передання майна із необумовленими недолі-
ками чи обтяженнями).

Заступник начальника відділу з питань нотаріату
Головного територіального управління юстиції 

у Чернігівській області 
Надія Авраменко                                                 

Щодо укладення договору довічного утримання (догляду)

Державна реєстрація смерті іноземців та осіб без громадянства про-
водиться на загальних підставах з дотриманням вимог чинного зако-
нодавства України. У цих випадках паспорти або паспортні документи 
померлого невідкладно надсилаються до відділу державної реєстрації 
актів цивільного стану реєстраційної служби Головного управління юсти-
ції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних 
управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі для подальшого 
направлення їх до Міністерства закордонних справ України або поверта-
ються особі, яка супроводжує тіло померлої особи, про що в графі «Для 
відміток» актового запису про смерть робиться відповідна відмітка, яка 
засвідчується підписом цієї особи.

Так, згідно статті 17 Закону України “Про державну реєстрію актів цивіль-
ного стану” державна реєстрація смерті проводиться органом державної 
реєстрації актів цивільного стану на підставі:

1) документа встановленої форми про смерть, виданого закладом охо-
рони здоров’я або судово-медичною установою;

2) рішення суду про встановлення факту смерті особи в певний час або 
про оголошення її померлою.

Відповідно пункту 1 Глави 5 Розділу ІІІ Правил державної реєстрації актів 
цивільного стану в Україні  підставою для державної реєстрації смерті є:

а) лікарське свідоцтво про смерть (форма № 106/о), форма якого за-
тверджена 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), фор-
ма 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 Укра-

їни у разі реєстрації смерті осіб, репресованих за рішенням несудових та 
судових органів;

е) повідомлення установи виконання покарань або слідчого ізолятора, 
надіслане разом з лікарським свідоцтвом про смерть.

Заява про державну реєстрацію смерті подається не пізніше трьох днів з дня 
настання смерті чи виявлення трупа, а в разі неможливості одержання лікар-
ського свідоцтва про смерть, фельдшерської довідки про смерть - не пізніше 
п’яти днів.

Провідний спеціаліст відділу державної реєстрації актів цивільного стану 
управління державної реєстрації актів цивільного стану

Головного територіального управлінняюстиції у Чернігівській області
Ірина Скрипка
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Порядок зміни 
імені

Зміна прізвища чи імені явище не таке вже й рід-
кісне: шлюб, розірвання шлюбу, всиновлення… При-
чини зміни імені можуть бути різні. Неблагозвучність, 
труднощі вимови, бажання носити ім’я або прізви-
ще, яке відповідає національним традиціям одного з 
батьків, або те, яке фактично склалось по життю, але 
відрізняється від того, що в документах.

Одним із особистих немайнових прав, що забезпечу-
ють соціальне буття фізичної особи, визначених Цивіль-
ним кодексом України, є право на ім’я.  Нерозривно з 
ним пов’язано особисте немайнове право на зміну імені.

Право на зміну імені (прізвища, власного імені, по 
батькові) фізичної особи передбачено статтею 295 Ци-
вільного кодексу України. 

Зміна імені (прізвища, власного імені, по батькові) 
здійснюється відповідно до Порядку розгляду заяв про 
зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізич-
ної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 11 липня 2007 року № 915. 

Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має 
право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) 
власне ім’я.

Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має 
право змінити своє прізвище та (або) власне ім’я за зго-
дою батьків або одного з них у разі, якщо другий з бать-
ків помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений по-
мерлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, 
позбавлений батьківських прав щодо цієї дитини, а та-
кож якщо відомості про батька (матір) дитини виключено 
з актового запису про її народження або якщо відомості 
про чоловіка як батька дитини внесені до актового запи-
су про її народження за заявою матері.

У разі якщо над фізичною особою, яка досягла чотир-
надцяти років, встановлено піклування, зміна прізвища 
та (або) власного імені такої особи здійснюється за зго-
дою піклувальника.

Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має 
право на зміну по батькові у разі зміни її батьком свого 
власного імені.

Зміна імені є актом цивільного стану, який підлягає 
державній реєстрації відповідно до закону та обов’язко-
вому внесенню до Державного реєстру актів цивільного 
стану громадян.

Згідно з положеннями Закону України «Про державну 
реєстрацію актів цивільного стану» державна реєстрація 
зміни імені (прізвища, власного імені, по батькові) (далі - 
зміна імені) проводиться відповідним органом державної 
реєстрації актів цивільного стану лише стосовно грома-
дян України за заявою фізичної особи, яка досягла віку, 
встановленого законом, за місцем її проживання.

Заява про зміну імені, подана у встановленому поряд-
ку до відділу державної реєстрації актів цивільного ста-
ну, розглядається у тримісячний строк з дня її подання. 
За наявності поважної причини цей строк може бути про-
довжено, але не більш як на три місяці.

Однак однієї заяви про зміну імені недостатньо, одно-
часно до неї додаються наступні документи: 

свідоцтво про народження заявника; 
свідоцтво про шлюб (у разі, коли заявник перебуває 

у шлюбі); 
свідоцтво про розірвання шлюбу (у разі, коли шлюб 

розірвано); 
свідоцтва про народження дітей (у разі, коли заявник 

має малолітніх або неповнолітніх дітей); 
свідоцтва про зміну імені заявника, батька чи матері, 

якщо воно було раніше змінено; 
фотокартка заявника. 
Підставами для відмови у наданні дозволу на зміну 

імені є: перебування заявника під слідством, судом, адмі-
ністративним наглядом; наявність у заявника судимості, 
яку не погашено або не знято в установленому законом 
порядку; офіційне звернення правоохоронних органів 
іноземних держав про оголошення розшуку заявника; 
подання заявником неправдивих відомостей. Відмова у 
наданні дозволу на зміну імені може бути в установлено-
му порядку оскаржена у суді.

У разі надання дозволу на зміну імені заявник у тримі-
сячний строк може звернутися для державної реєстрації 
зміни імені до відділу державної реєстрації актів цивіль-
ного стану. У разі не звернення заявника у цей строк без 
поважних причин дозвіл на зміну імені втрачає силу.

Під час державної реєстрації зміни імені відділ держав-
ної реєстрації актів цивільного стану видає заявникові 
свідоцтво про зміну імені.

Окремо слід відмітити, що державна реєстрація зміни 
імені не тягне за собою внесення змін до актових записів 
цивільного стану, складених стосовно особи, яка змінила 
ім’я, та її малолітніх і неповнолітніх дітей, крім передбаче-
них законом випадків, а також повнолітніх дітей.

Слід зазначити, що бажаючих змінити своє прізвище 
та ім’я, з кожним роком збільшується. Так, відділами дер-
жавної реєстрації актів цивільного стану Чернігівської 
області було зареєстровано в 2009 році - 299,  в 2010 
році - 304, в 2011  році - 338, в 2012 році – 334, а в 2013 
році -389, у 2014 році - 397  змін імені та прізвищ.  

Найчастіше наші земляки змінюють своє ім’я в бажанні 
зробити його  більш благозвучним або цікавим: Христи-
на на Крістіна, Віта на Віолетта, Ганна на Анна, Юлія на 
Юліанна, Людмила на Міла, Наталія на Наталі, Оксана 
на Ксенія, Маша на Марія, Пилип на Філіпп, Людмила 
на Люсі Алісі, Сергій на Фабрицио-Габріель, Софі на Кі-
ра-Софія, Наталія на Сила, Анна на Анна-Селін, Галина 
на Ангеліна.

Головний спеціаліст відділу державної
реєстрації актів цивільного стану
Управління державної реєстрації

Головного територіального управління юстиції 
у Чернігівській області

Тетяна Соловей

Одним з найбільш розповсюджених питань до нотаріуса – є пи-
тання, що стосується спадщини. Рано чи пізно з ними стикаються 
більшість громадян. В даній статті наведені загальні відомості по 
цій тематиці, які дозволять зорієнтуватися в юридичному аспекті 
питання, щоб не мати проблем у майбутньому щодо оформлення 
спадкового майна.

3 01 червня 2009 року набули чинності поло-
ження Закону України «Про внесення змін до 
Закону України «Про нотаріат», якими державні 
та приватні нотаріуси зрівнюються у повнова-
женнях щодо вчинення нотаріальних дій. Насам-
перед зміни до згаданого закону спрямовані на 
зрівняння в повноваженнях з вчинення нотарі-
альних дій державних та приватних нотаріусів 
щодо оформлення спадкових прав громадян.

Отже, що таке спадкування? Згідно україн-
ського законодавства спадкуванням є перехід 
прав та обов’язків від фізичної особи, яка помер-
ла, до інших осіб. 

До складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали 
спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внас-
лідок його смерті. 

Часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого 
вона оголошується померлою, місцем відкриття – останнє місце про-
живання спадкодавця. 

Існує два види спадкування: за заповітом або за законом.       
Спадкування за заповітом
Заповітом є особисте розпорядження фізичної особи з повною ци-

вільною дієздатністю на випадок своєї смерті. Таке розпорядження 
здійснюється виключно особисто.

Заповідач може призначити своїми спадкоємцями будь-кого, неза-
лежно від наявності у нього з цими особами сімейних або родинних 
відносин. Також, заповідач може без зазначення причин позбавити 
права на спадкування будь-яку особу з числа спадкоємців за законом, 
за виключенням осіб, які мають право на обов’язкову частку у спад-
щині. Заповіт може бути складений щодо усієї спадщини або тільки її 
частини. Частина спадщини, що не охоплена заповітом, спадкується 
спадкоємцями за законом на загальних підставах.

Статтею 1241 Цивільного Кодексу  України передбачені особи, які 
мають право на обов’язкову частку у спадщині, до яких законом відне-
сені: малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодав-
ця, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки.

Чинним законодавством встановлено вимоги до форми заповіту: 
він має бути складений письмово, із зазначенням місця та часу його 
складення, особисто підписаний заповідачем, посвідчений нотаріусом 
(або іншими посадовими, службовими особами, в передбачених зако-
ном випадках). 

Заповідач має право у будь-який час скасувати, скласти новий за-
повіт або внести в нього зміни.

Заповіт, складений особою, яка не мала на це права, а також запо-
віт, складений з порушенням вимог щодо його форми та посвідчення, 
є нікчемним (тобто недійсним). Крім того, заповіт можна оскаржити до 
суду та визнати його недійсним, якщо буде встановлено, що волевияв-
лення заповідача не було вільним і не відповідало його волі.

Спадкування за законом
Якщо спадкодавець не залишив заповіт – спадкування відбува-

ється за законом. Спадкування за законом здійснюється почергово, 
при цьому кожна наступна черга таких спадкоємців одержує право на 
спадкування у разі відсутності спадкоємців попередньої черги, усунен-
ня їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини або від-
мови від її прийняття, крім випадків, передбачених законом.

Черговість одержання спадкоємцями за законом права на спадку-
вання може бути змінена нотаріально посвідченим договором заінте-
ресованих спадкоємців, укладеним після відкриття спадщини. 

Фізична особа, яка є спадкоємцем за законом наступних черг, може 
за рішенням суду одержати право на спадкування разом із спадко-
ємцями тієї черги, яка має право на спадкування, за умови, що вона 

протягом тривалого часу опікувалася, матері-
ально забезпечувала, надавала іншу допомо-
гу спадкодавцеві, який через похилий вік, тяж-
ку хворобу або каліцтво був у безпорадному 
стані. 

Згідно зі статтями 1261-1265 Цивільного Ко-
дексу  України: у першу чергу право на спад-
кування за законом мають діти спадкодавця, 
у тому числі зачаті за життя спадкодавця та 
народжені після його смерті, той з подружжя, 
який його пережив, та батьки; у другу чергу – 
рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та 
дід як з боку батька, так і з боку матері; у третю 

чергу – рідні дядько та тітка спадкодавця; у четверту чергу – особи, які 
проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менш як п’ять років до 
часу відкриття спадщини; у п’яту – інші родичі спадкодавця до шостого 
ступеня споріднення включно (причому родичі ближчого ступеня спо-
ріднення усувають від права спадкування родичів подальшого ступеня 
споріднення), утриманці спадкодавця, які не були членами його сім’ї.

Частки у спадщині кожного із спадкоємців за законом є рівними, 
проте спадкоємці можуть змінити розмір частки у спадщині когось із 
них: за усною угодою між собою, якщо це стосується рухомого майна; 
за письмовою угодою, посвідченою нотаріусом, – якщо це стосується 
нерухомого майна або транспортних засобів.

Здійснення права на спадкування (прийняття спадщини)
Спадкоємець має право як прийняти спадщину, так і не прийняти її. 

Це стосується спадкоємців і за заповітом, і за законом. Згідно з части-
ною 3 статті 1268 Цивільного Кодексу України спадкоємець, який по-
стійно проживав разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини, 
вважається таким, що прийняв спадщину, якщо протягом встановле-
ного законом строку він не заявить про відмову від неї.

Ті ж спадкоємці, які не проживали постійно з спадкодавцем на час 
відкриття спадщини, мають особисто подати до нотаріальної контори 
чи приватного нотаріуса заяву про прийняття спадщини. 

Для прийняття спадщини законом встановлено строк у шість міся-
ців, який починається з часу смерті спадкодавця або оголошення його 
померлим.

Разом з тим, у разі пропуску цього строку через поважні причини, 
такий спадкоємець може звернутися до суду з проханням визначити 
йому додатковий строк, достатній для подання відповідної заяви.

Спадкоємець, який прийняв спадщину, може одержати свідоцтво 
про право на неї. Якщо спадщину прийняло кілька спадкоємців, свідо-
цтво про право на спадщину видається кожному з них із визначенням 
імені та часток у спадщині інших спадкоємців. 

Спадкоємець же, який прийняв у спадщину нерухоме майно, зо-
бов’язаний звернутися до нотаріуса за видачею йому свідоцтва про 
право на спадщину на нерухоме майно. Якщо спадщину прийняло 
кілька спадкоємців, свідоцтво про право на спадщину видається та-
кож на ім’я кожного з них, із зазначенням імені та частки у спадщині 
інших спадкоємців. 

Таке свідоцтво видається після закінчення шести місяців з часу її 
відкриття.

Приватний нотаріус Чернігівського міського
нотаріального округу Чернігівської області

Людмила Косяк

Поновлення пропущеного строку для пред’явлення 
виконавчого документа до виконання

Строки пред’явлення виконавчих доку-
ментів до виконання передбачено статтею 
22 Закону України «Про виконавче прова-
дження», відповідно до якої виконавчі до-
кументи можуть бути пред’явлені до вико-
нання у такі строки: посвідчення комісій по 
трудових спорах, постанови судів у спра-
вах про адміністративні правопорушення 
та постанови органів (посадових осіб), 
уповноважених розглядати справи про ад-
міністративні правопорушення, – протягом 
трьох місяців; інші виконавчі документи – 
протягом року, якщо інше не передбачено 
законом.

Стягувач, який пропустив строк пред’яв-
лення виконавчого документа до виконан-
ня, має право звернутись із заявою про по-
новлення пропущеного строку до суду, який 
видав відповідний документ, або до суду за 
місцем виконання. По інших виконавчих до-
кументах пропущені строки поновленню не 
підлягають.

Слід зазначити, що поновлення строку на 
пред’явлення виконавчого документа до ви-
конання можливе лише стосовно виконавчих 
документів, які видані судом. Так, згідно із 
статтею 24 Закону України «Про виконав-
че провадження» стягувач, який пропустив 
строк пред’явлення виконавчого документа 
до виконання, має право звернутись із зая-
вою про поновлення пропущеного строку до 
суду, який видав відповідний документ, або 
до суду за місцем виконання. Суд розгля-
дає таку заяву у десятиденний строк, якщо 
інше не встановлено законом. Щодо інших 
виконавчих документів пропущені строки по-
новленню не підлягають. Аналогічна вимога 
міститься і у статті 371 Цивільного процесу-
ального кодексу України. 

Відповідно до статті 119 Господарського 
процесуального кодексу України у разі про-
пуску строку для пред’явлення наказу до ви-
конання з причин, визнаних господарським 
судом поважними, пропущений строк може 
бути відновлено. Заява про відновлення про-
пущеного строку подається до господарсько-
го суду, який прийняв судове рішення. Заява 
розглядається у засіданні господарського 
суду, про час і місце якого повідомляються 

ухвалою стягувач і боржник. Неявка боржни-
ка і стягувача у судове засідання не є пере-
шкодою для розгляду заяви. За результатами 
розгляду заяви виноситься ухвала, яка надси-
лається стягувачеві і боржнику.

Також слід додати, що поновлення строку 
пред’явлення виконавчого листа до виконан-
ня, який виданий адміністративним судом, 
передбачено статті 261 кодексу адміністра-
тивного судочинства України. Відповідно до 
зазначеної статті стягувачам, які пропустили 
строк для пред’явлення виконавчого листа до 
виконання з причин, визнаних судом поваж-
ними, пропущений строк може бути поновле-
но. Заява про поновлення пропущеного стро-
ку подається до адміністративного суду, який 
видав виконавчий лист, або до адміністратив-
ного суду за місцем виконання. Суд розглядає 
заяву про поновлення пропущеного строку 
в десятиденний строк у судовому засідан-
ні з повідомленням осіб, які беруть участь у 
справі. Неприбуття у судове засідання осіб, 
які були належним чином повідомлені про 
дату, час і місце розгляду справи, не пере-
шкоджає судовому розгляду. Ухвалу суду за 
результатами розгляду заяви про поновлення 
пропущеного строку може бути оскаржено в 
загальному порядку.

Застосування правила про поновлення 
процесуальних строків залежить від виду 
процесуального строку. В тому випадку, 
коли процесуальна дія не вчинена у межах 

строку, встановленого законом, суд понов-
лює його, якщо строк пропущено з причин, 
визначених судом поваж ними. 

Суд поновлює процесуальний строк, якщо 
визнає поважною причину пропуску даного 
строку. Не наводячи навіть приблизного пе-
реліку поважних причин, за наявності яких 
може бути поновлено процесуальний строк, 
закон покладає вирішення цього питання на 
суд. І це цілком доречно, адже тільки на ос-
нові глибокого та уважного вивчення всіх 
обставин конкретної справи можна зробити 
висновок про поважність (або неповажність) 
причин, через які процесуальний строк по-
новлюється. 

Необхідно також врахувати те, що та чи 
інша причина залежно від обставин справи 
в одному випадку може бути визнана поваж-
ною, а в іншому — ні; такий перелік не міг би 
залишатись таким і потребував би постійних 
змін через те, що стрімкий розвиток суспіль-
них відносин постійно супроводжується нови-
ми життєвими ситуаціями, яких не можна не 
враховувати. Тому для розуміння поважних 
причин доцільним є формування загальних 
умов, які слід брати до уваги, визначаючи по-
важність причин. 

Так, причина пропуску строку є поважною, 
якщо вона відповідає одночасно усім таким 
умовам: 

1) це обставина або кілька обставин, яка 
безпосередньо унеможливлює або усклад-
нює можливість вчинення процесуальних дій 
у визначений законом або судом строк; 

2) це обставина, яка виникла об’єктивно, 
незалежно від волі особи, яка пропустила 
строк. Тому не може бути визнано поважною 
причиною пропуску строку, наприклад, умис-
не неодержання особою поштової кореспон-
денції з суду; 

3) ця причина виникла протягом строку, 
який пропущено; 

4) ця обставина підтверджується належни-
ми і допустимими засобами доказування. 

Завідувач сектору аналітики та статистики 
Управління державної виконавчої служби 

Головного територіального управління юстиції 
у Чернігівській області 

Наталія Пилипенко

Спадкування за законом та за заповітом 
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Відпустка без 
збереження 

заробітної плати
З метою задоволення потреб і інтересів працівників стат-

тею 25 Закону України «Про відпустки», статтею 84 КЗпП 
України регулюється питання надання працівникам двох 
видів відпустки без збереження заробітної плати, а саме: 
відпустка без збереження заробітної плати, що надається 
працівникові в обов’язковому порядку та відпустка без збе-
реження заробітної плати за згодою сторін.

Відповідно до статті 2 Закону України «Про відпустки» на 
період відпустки, в тому числі без збереження заробітної пла-
ти, за працівником зберігається місце роботи та посада, також 
цей період зараховується до стажу, що дає право на щорічну 
основну відпустку. Слід зазначити, що у перший рік роботи від-
пустку без збереження заробітної плати можна надавати і до 
закінчення 6-місячного періоду, тобто стаж не впливає на мож-
ливість її використання.

Статтею 40 КЗпП передбачається, що не допускається звіль-
нення працівника з ініціативи власника в період його знахо-
дження у відпустці, зокрема у відпустці без збереження заро-
бітної плати.

Відпустка без збереження заробітної плати не може бути пе-
ренесена на інший період (інший робочий рік), її можливо вико-
ристати лише в той період, коли працівник наділений відповід-
ним статусом.

Перелік підстав, за яких відпустка без збереження заробіт-
ної плати надається працівникові в обов’язковому порядку, ви-
значений статтею 25 Закону України «Про відпустки». Даний 
перелік є вичерпним. Також статтею визначено граничну три-
валість вказаного виду відпустки. Наприклад, пенсіонерам за 
віком та інвалідам ІІІ групи – до 30 календарних днів щорічно; 
особам, які одружуються – тривалістю до 10 календарних днів; 
сумісникам – на термін до закінчення відпустки за основним 
місцем роботи тощо. Працівникам, які навчаються без відриву 
від виробництва в аспірантурі, протягом четвертого року нав-
чання надається за їх бажанням один вільний від роботи день 
на тиждень без збереження заробітної плати.

Для надання відпустки без збереження заробітної плати 
працівник подає власникові письмову заяву із зазначенням 
обставин (хвороба або смерть рідних, необхідність догляду за 
хворим родичем, весілля тощо). До заяви додаються відповід-
ні документи, що підтверджують факт виникнення обставин, із 
вказівкою строку відпустки та дати її початку. У цьому разі пе-
ріод відпустки залежить не від бажання працівника, а від часу 
виникнення таких обставин. 

Час відпустки без збереження заробітної плати деяким ка-
тегоріям працівників надається власником з дня, про який про-
сить працівник. До таких категорій належать: працівники, які 
мають особливі заслуги перед Батьківщиною; працівники, які 
мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.

Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сто-
рін згідно статті 26 Закону України «Про відпустки» надається 
за сімейними обставинами та з інших підстав тривалістю не 
більше 15 календарних днів на рік. Перелік підстав для надан-
ня такої відпустки законодавством не визначений, вирішення 
питання про надання такої відпустки вирішується власником і 
залежить від конкретних обставин. Працівникові необхідно по-
дати заяву, в якій вказати підстави, з яких йому необхідна від-
пустка без збереження заробітної плати, а роботодавець буде 
приймати рішення та видавати наказ (розпорядження) щодо 
надання вказаної відпустки. Законом не визначено які саме 
сімейні обставини чи поважні причини мають бути підставою 
для того, щоб оформити відпустку. Проте чітко визначено, що 
така відпустка не може бути більшою 15 календарних днів на 
поточний календарний рік. Працівник може використовувати її 
частинами з обмеженням сумарної тривалості відпустки. Разом 
з тим, надання відпустки більшої тривалості, ніж передбачено 
законодавством, буде вважатись порушенням законодавства 
про працю.

Головний спеціаліст 
відділу кадрової роботи та державної служби

Головного територіального управління юстиції
у Чернігівській області

Ірина Сердюк 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ 

У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

НАКАЗ
19.10.2015 м.Чернігів  № 242/5

Про затвердження Змін до По-
рядку подання нормативно-право-
вих актів на державну реєстрацію 
до Головного управління юстиції у 
Чернігівській області та проведення 
їх державної реєстрації

Зареєстровано в Головно-
му територіальному управ-
лінні юстиції у Чернігівській 

області
19 жовтня 2015 року за 

№36/1029

У відповідності до Положення про державну реєстрацію нор-
мативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої 
влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
28 грудня 1992 року № 731 (із змінами), та з метою вдосконален-
ня процедури державної реєстрації нормативно-правових актів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку подання нормативно-право-
вих актів на державну реєстрацію до Головного управління юсти-
ції у Чернігівській області та проведення їх державної реєстрації, 
затвердженого наказом Головного управління юстиції у Чернігів-
ській області від 30 серпня 2007 року № 213/1, зареєстрованого 
в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 07 вересня 
2007 року за № 22/645 (із змінами), що додаються.

2. Відділу реєстрації нормативно-правових актів, правової ро-
боти та правової освіти Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області (Кебець І.А.) забезпечити держав-
ну реєстрацію цього наказу в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублі-
кування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

В.о.начальника                   І.М.Жмака

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного територіального управління юстиції у Черні-

гівській області
19.10.2015 №242/5

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юсти-
ції у Чернігівській області

19 жовтня 2015 року за №36/1029

Зміни до Порядку подання нормативно-правових актів на 
державну реєстрацію до Головного управління юстиції у 

Чернігівській області та проведення їх державної реєстрації

1. У назві та тексті слова «Головне управління юстиції у Чер-
нігівській області» в усіх відмінках замінити словами «Головне 
територіальне управління юстиції у Чернігівській області» у від-
повідних відмінках.

2. Пункт 1.3 розділу І після слів «acquis communautaire,» допов-
нити словами «антикорупційної експертизи,».

3. У розділі ІІ:

1) абзаци третій – п’ятий пункту 2.34 замінити трьома  новими 
абзацами такого змісту: 

«Спільний розпорядчий документ установ одного рівня 
оформляється на чистих аркушах паперу формату А4 (210 х 297 
міліметрів). Державний Герб України під час оформлення таких 
розпорядчих документів не відтворюється. Найменування уста-
нов розміщуються на одному рівні, а назва виду документа - по-
середині. Дата спільного розпорядчого документа повинна бути 
єдиною, відповідати даті останнього підпису, а реєстраційний 
індекс документа - складатися з реєстраційних індексів, які про-
ставляються через правобічну похилу риску в послідовності під-
писання розпорядчого документа керівниками установ. Підписи 
керівників установ розташовуються нижче тексту на одному рівн і 
і скріплюються гербовими печатками цих установ.

Кількість примірників спільних розпорядчих документів по вин-
на відповідати кількості установ, що їх видають.

У разі якщо спільний нормативно-правовий акт приймається 
суб’єктами нормотворення, які мають різні види розпорядчих до-
кументів, кількість розпорядчих документів має відповідати кіль-
кості суб’єктів нормотворення, при цьому такі розпорядчі доку-
менти повинні мати одну дату, однаковий заголовок (наприклад, 
наказ Міністерства фінансів України від 28 лютого 2013 року        
№ 344, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 28 лютого 2013 року № 281 «Про затвердження 
Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансо-
вого моніторингу України і Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку для підвищення ефективності здійс-
нення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансо-
вого моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та 
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, або фінансуванню тероризму») та однакову структур-
ну одиницю про затвердження спільного нормативно-правового 
акта, про внесення до нього змін чи визнання такого акта та-
ким, що втратив чинність (наприклад: «1. Затвердити Порядок 
надання Державною службою фінансового моніторингу України 
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку інфор-
мації для підвищення ефективності здійснення нагляду за до-
держанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу ви-
мог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінан-
суванню тероризму, що додається.»; «1. Затвердити Зміни до 
Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу 
України Національній комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду 

за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторин-
гу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалі-
зації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 
фінансуванню тероризму, затвердженого наказом Міністерства 
фінансів України від 28 лютого 2013 року № 344, рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 
лютого 2013 року № 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 21 березня 2013 року за № 452/22984, що додаються»; 
«1. Визнати такими, що втратили чинність, наказ Міністерства 
фінансів України від 28 лютого 2013 року № 344, рішення На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 
лютого 2013 року № 281 «Про затвердження Порядку обміну 
інформацією між Державною службою фінансового моніторин-
гу України і Національною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку для підвищення ефективності здійснення нагляду за 
додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу 
вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалі-
зації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 
фінансуванню тероризму», зареєстровані в Міністерстві юстиції 
України 21 березня 2013 року за               № 452/22984»)»;

2) абзац шостий пункту 2.34 виключити;

3) у пункті 2.35:
абзац шостий викласти в такій редакції:
«Проекти нормативно-правових актів, які стосуються регу-

лювання трудових, соціальних, економічних відносин, розгляда-
ються органами виконавчої влади з урахуванням позиції сторін 
соціального діалогу (стаття 8 Закону України «Про соціальний 
діалог в Україні»)»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
«Нормативно-правові акти, які стосуються матеріального, со-

ціально-побутового і медичного забезпечення інвалідів, розро-
бляються за участю громадських організацій інвалідів відповідно 
до частини третьої статті 7 Закону України «Про основи соціаль-
ної захищеності інвалідів в Україні».

4. У розділі ІІІ:

1) пункт 3.6 після слів «acquis communautaire,» доповнити сло-
вами «антикорупційному законодавству,»;

2) підпункт «г» пункту 3.11 доповнити абзацом другим такого 
змісту:

«У разі коли на державну реєстрацію місцеві органи виконав-
чої влади, територіальні органи центральних органів виконавчої 
влади подають нормативно-правовий акт з питань, що стосу-
ються соціально-трудової сфери, вони також повідомляють за 
встановленою формою із доданням відповідних підтвердних 
документів (листів, аркушів зовнішнього погодження тощо) про 
позицію уповноваженого представника від профспілок, їх об’єд-
нань та уповноваженого представника від організацій робото-
давців щодо цього акта та про проведену роботу з врахування 
їх зауважень і пропозицій. При цьому необхідність врахування 
зазначених зауважень і пропозицій визначають місцеві органи 
виконавчої влади, територіальні органи центральних органів 
виконавчої влади, які приймають цей акт. У разі подання на 
державну реєстрацію нормативно-правових актів, що стосу-
ються прав інвалідів, застосовується такий самий порядок під-
твердження позиції громадських об’єднань інвалідів, які мають 
обласний статус, відповідно до їх статутної діяльності;»;

3) у пункті 3.14:
в абзаці першому слова «Сектор по роботі зі зверненнями 

громадян, контролю та організаційного забезпечення» заміни-
ти словами «Відділ організаційної роботи, документування та 
контролю»;

в абзаці другому слова «сектору правової роботи, правової 
освіти, реєстрації нормативно-правових актів та систематизації 
законодавства», «Сектор» замінити словами «Відділу реєстрації 
нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти».

5. У розділі ІV:

1) абзац другий пункту 4.4 викласти в такій редакції:
«Суб’єкт нормотворення може протягом строку, встановлено-

го для проведення державної реєстрації нормативно-правового 
акта, врахувати зазначені зауваження та направити до Головного 
територіального управління юстиції у Чернігівській області юсти-
ції супровідним листом оригінал та дві завірені в установленому 
законодавством порядку копії відповідних сторінок опрацьованого 
нормативно-правового акта із зазначенням на зворотному боці 
цих сторінок прізвища, ініціалів, підпису уповноваженого праців-
ника суб’єкта нормотворення та дати візування (спільний норма-
тивно-правовий акт візується уповноваженими працівниками цих 
суб’єктів нормотворення), а також лист центрального органу вико-
навчої влади, що реалізує державну регуляторну політику про від-
сутність (наявність) обставин, визначених у частині першій статті 
25 Закону України «Про засади державної регуляторної політики 
у сфері господарської діяльності», щодо опрацьованого регуля-
торного нормативно-правового акта з урахуванням зазначених 
зауважень.»

2) у пункті 4.5:
абзац другий підпункту «а» після слів «acquis communautaire,» 

доповнити словами «антикорупційному законодавству,»;
у підпункті «б»:
абзац другий після слів «відповідного листа» доповнити слова-

ми «із зазначенням підстав для доопрацювання»;
в абзаці третьому слова «з власної ініціативи» виключити;

3) у пункті 4.1, абзаці першому пункту 4.2, абзаці другому пунк-
ту 4.3, абзаці п’ятому підпункту «б» пункту 4.5, абзаці третьому 
підпункту «в» пункту 4.5, абзаці третьому підпункту «г» пункту 
4,5, слово «Сектор» у всіх відмінках замінити відповідно словами 
«Відділ» у відповідних відмінках;

6. У розділі V:
в абзаці першому пункту 5.1 слово «Сектор» у всіх відмінках 

замінити відповідно словами «Відділ» у відповідних відмінках.

Начальник відділу  реєстрації нормативно-правових актів, 
правової роботи та правової освіти

І.А.Кебець


