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Статтею 174 Кодексу законів про 
працю України забороняється праця 
жінок на важких роботах і на робо-
тах із шкідливими або небезпеч-
ними умовами праці, перелік яких 
затверджено наказом Міністерства 
охорони здоров’я. Забороняється та-
кож залучення жінок до підіймання і 
переміщення речей, маса яких пере-
вищує встановлені для них граничні 
норми.  

Відповідно до статті 175 Кодексу 
законів про працю України не допус-
кається залучення жінок до робіт у 
нічний час, за винятком тих галузей на-
родного господарства, де це викликаєть-
ся особливою необхідністю і дозволяється 
як тимчасовий захід.

Не допускається залучення до робіт у 
нічний час, до неурочних робіт і робіт у ви-
хідні дні і направлення у відрядження ва-
гітних жінок і жінок, що мають дітей віком 
до трьох років. Також не можуть залуча-
тися до надурочних робіт або направляти-
ся у відрядження без їх згоди жінки, що 
мають дітей віком від трьох до чотирнад-
цяти років або дітей-інвалідів.

Вагітним жінкам відповідно до медич-
ного висновку знижуються норми виро-
бітку, норми обслуговування або вони пе-
реводяться на іншу роботу, яка є легшою і 
виключає вплив несприятливих виробни-
чих факторів, із збереженням середнього 
заробітку за попередньою роботою; до 
вирішення питання про надання вагітній 
жінці відповідно до медичного висновку 
іншої роботи, яка є легшою і виключає 
вплив несприятливих виробничих факто-
рів, вона підлягає звільненню від роботи 
із збереженням середнього заробітку за 

всі пропущені внаслідок цього робочі дні 
за рахунок підприємства, установи, орга-
нізації.

На прохання вагітної жінки, жінки, яка 
має дитину віком до чотирнадцяти років 
або дитину-інваліда, в тому числі таку, що 
знаходиться під її опікуванням, або здійс-
нює догляд за хворим членом сім’ї від-
повідно до медичного висновку, власник 
або уповноважений ним орган зобов’яза-
ний встановлювати їй неповний р обочий 
день або неповний робочий тиждень. Оп-
лата праці в цих випадках провадиться 
пропорційно відпр ацьованому часу або 
залежно від виробітку. Робота на умовах 
неповного робочого часу не тягне за со-
бою будь-яких обмежень обсягу трудових 
прав працівників.

Згідно статті 184 Кодексу законів про 
працю України забороняється відмовляти 
жінкам у прийнятті на роботу і знижувати 
їм заробітну плату з мотивів, пов’язаних 
з вагітністю або наявністю дітей віком 
до трьох років, а одиноким матерям – за 
наявністю дитини віком до чотирнадцяти 
років або дитини-інваліда. При відмові у 
прийнятті на роботу зазначеним катего-

ріям жінок власник або уповноважений 
ним орган зобов’язані повідомити їм при-
чини відмови у письмовій формі. Відмову 
у прийнятті на роботу може бути оскар-

жено у судовому порядку. Звільнен-
ня вагітних жінок і жінок, які мають 
дітей віком до трьох років (до шести 
років – частина шоста статті 179), 
одиноких матерів при наявності ди-
тини віком до чотирнадцяти років або 
дитини-інваліда з ініціативи власника 
або уповноваженого ним органу не 
допускається, крім випадків повної 
ліквідації підприємства, установи, ор-
ганізації, коли допускається звільнен-
ня з обов’язковим працевлаштуван-
ням. Обов’язкове працевлаштування 
зазначених жінок здійснюється також 
у випадках їх звільнення після закін-

чення строкового трудового договору. На 
період працевлаштування за ними збе-
рігається середня заробітна плата, але 
не більше трьох місяців з дня закінчення 
строкового трудового договору. 

Крім всього вище зазначеного, жін-
ки мають право на соціальні відпустки, а 
саме на відпустки у зв’язку з вагітністю та 
пологами і для догляду за дитиною, а та-
кож щорічні додаткові оплачувані відпуст-
ки у розмірі 10 календарних днів надають-
ся жінці, яка працює і має двох або більше 
дітей віком до 15 років, або дитину-інва-
ліда, або яка усиновила дитину, матері 
інваліда  з  дитинства підгрупи А I групи, 
одинокій матері (за наявності декіль-
кох підстав для надання цієї відпустки її 
загальна тривалість не може перевищу-
вати 17 календарних днів).

Головний спеціаліст відділу кадрової 
роботи та державної служби 

Головного територіального 
управління юстиції

у Чернігівській області                                                         
Олена Черняченко

Нові форми прийому 
громадян

Головним територіальним управлінням юстиції у Чер-
нігівській області запроваджено порядок особистого 
прийому громадян в режимі он-лайн для жителів Черні-
гівської області, крім міста Чернігова та Чернігівського ра-
йону, який полягає у спрощенні та доступності процедури 
реалізації громадянами права на зверне ння.

Для проведення попереднього запису на прийом в режимі 
он-лайн необхідно на сайті Головного територіального управ-
ління юстиції у Чернігівській області зареєструватися на при-
йом у зручний час та день відповідно до розміщеного графіка. 
Покроковий порядок запису розміщений нижче графіка. Попе-
редній запис закінчується за день до настання дати прийому 
громадян.

Громадянин, який зареєструвався на прийом у визначений 
день та час приходить до територіального управління юстиції 
за місцем проживання і бере участь в он-лайн прийомі.

Начальник Головного територіального управління юстиції 
у Чернігівській області проводить прийом спільно з керівником 
структурного підрозділу Управління по напрямку порушеного 
питання громадянином спільно з начальником відповідного 
територіального управління юстиції Чернігівської області та 
безпосередньо виконавцем. Під час особистого прийому роз-
глядається питання по суті, надається відповідно до чинного 
законодавства обґрунтоване роз’яснення та вживаються за-
ходи щодо усунення порушень (за їх наявності). 

Якщо вирішити порушене в зверненні громадянина пи-
тання безпосередньо під час особистого прийому он-лайн не-
можливо, воно розглядається у тому самому порядку, що й 
письмове звернення. Про результати розгляду громадянинові, 
на його бажання, надається усна або письмова відповідь від-
повідними структурними підрозділами Управління. 

За відсутності начальника Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області прийом здійснюють 
посадові особи, які призначені виконувати обов’язки. У при-
йомі громадян можуть брати участь їх представники, повно-
важення яких оформлені в установленому чинним законодав-
ством порядку. 

У випадку неможливості зареєструватися на сайті необ-
хідно телефонувати до Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області до відповідальної особи за те-
лефоном (022) 77 51 84.

В.о. начальника Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області                                         

В’ячеслав Хардіков

Головним територіальним 
управлінням юстиції у Чернігівській 

області приділяється увага 
наданню безоплатної первинної 
правової допомоги населенню

Зокрема, гарантується надання:
 правової інформації;
 консультацій і роз’яснень з правових питань;
 складання заяв, скарг та інших документів правово-

го характеру (крім документів процесуального характеру);
допомоги в забезпеченні доступу особи до вторин-

ної правової допомоги та медіації.

За  отриманням безоплатної первинної правової до-
помоги можна звернутися до громадської приймальні 
з надання безоплатної первинної правової допомоги, 
створеної при Головному територіальному управлінні 
юстиції у Чернігівській області,  кожен вівторок і четвер  
з 10 год. до 16. год. за адресою: просп. Миру, 43, м. Чер-
нігів (4-й поверх,  каб. 403-404).

Працює громадська приймальня у Чернігівській 
обласній універсальній бібліотеці ім. В.Г. Короленка. 
Прийом громадян ведуть спеціалісти відділів Головного 
територіального управління юстиції у Чернігівській об-
ласті, державні нотаріуси, студенти-консультанти юри-
дичної клініки „Adiutorium” Чернігівського державного 
технологічного університету, а також спеціалісти відді-
лення Національної служби посередництва і примирен-
ня в Чернігівській області. Прийом громадян відбуваєть-
ся за попереднім записом кожного другого та четверто-
го четверга місяця з 15-00 до 16-30.  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 
листопада 2015 року № 890 «Деякі питання забезпечення за-
провадження електронного сервісу з проставлення апостиля» 
створено Електронний реєстр апостилів (далі – Реєстр), який 
є єдиною електронною базою даних, що містить відомості про 
проставлені апостилі з дня його запровадження.

Однією з важливих функцій Реєстру є дистанційне опра-
цювання документів органами, уповноваженими на простав-
лення апостиля. Завдяки використанню сучасних технологій 
громадяни і юридичні особи зможуть отримати дану послугу 
за місцем свого перебування у будь-якій області, без потреби 
витрачати кошти і час на поїздку до Києва. Прийняття, роз-
гляд та видача документів, поданих для проставлення апости-
ля, відтепер здійснюватимуть територіальні органи юстиції, 
а саме: відділи державної реєстрації актів цивільного стану, 
перелік яких наведено у додатку 1 до Порядку проставлення 
апостиля на офіційних документах, що видаються органами 
юстиції та судами, а також на документах, що оформляють-
ся нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства 
юстиції України від 11 листопада 2015 року № 2268/5, (зареє-

строваного в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 
року 1419/27864).

Формування штампу апостиля здійснюватиметься орга-
ном, уповноваженим на проставлення апостиля за допомогою 
програмних засобів Реєстру у вигляді електронного документа.

Будь-яка особа за допомогою мережі Інтернет зможе без-
оплатно перевірити факт видачі апостиля у режимі он-лайн че-
рез веб-сторінку, яку веде адміністратор Реєстру.

Проставлення апостиля на документах, поданих до Мініс-
терства юстиції України до 20 листопада 2015 року, здійсню-
ється у порядку та в терміни, що діяли до запровадження елек-
тронного сервісу проставлення апостилів.

Запроваджено електронний сервіс 
з проставлення апостиля

З 20 листопада 2015 року в Україні запроваджено елек-
тронний сервіс з проставлення апостиля на офіційних 
документах, що видаються органами юстиції та судами, 
а також на документах, що оформляються нотаріусами 
України.

Праця жінок
Чинним законодавством України передбачені певні обмеження щодо засто-

сування праці жінок. Це, насамперед, пов’язано з фізіологічними особливостями 
жіночого організму та з тим, що крім роботи на виробництві жінки приділяють 
багато часу  і сил домашньому господарству, а також вихованню дітей. 
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Після проведення інвентаризації та оцінки майна ліквідатор 
здійснює продаж майна банкрута такими способами: прове-
дення аукціону; продаж безпосередньо юридичній або фізичній 
особі.

Новою редакцією Закону України «Про відновлення пла-
тоспроможності боржника або визнання його банкрутом» на 
відміну від попередньої редакції ліквідатору надається право 
вибору способу продажу активів банкрута для забезпечення 
відчуження майна за найвищою ціною. 

Такими способами є проведення аукціону та продаж безпосе-
редньо юридичній або фізичній особі. У свою чергу ліквідатор 
організовує проведення аукціону з продажу активів банкрута 
з урахуванням вимог Закону України «Про відновлення плато-
спроможності боржника або визнання його б анкрутом».

На аукціоні можуть п родаватися:
основні засоби (нерухомість, незавершене будівництво, 

транспортні засоби, будівельні  матеріали тощо);
відокремлений структурний підрозділ банкрута як частина 

цілісного май нового комплексу;
необоротн і активи банкрута;
дебіторська заборгованість на умовах договору про відступ-

лення пра ва вимоги банкрута.
Слід зауважити, що ліквідатор має право самостійно прово-

дити торги на аукціоні відповідно до законодавства або залучи-
ти на підставі договору організатора аукціону - юридичну особу, 
яка відповідно до установчих документів має право проводити 
торги. Організатор аукціону не може бути заінтересованою осо-
бою стосовн о кредитора чи боржника.

Майно банкрута, щодо обігу якого встановлено обмеження, 
продається на закритих торгах за ціною, не нижче звичайної. 
У закритих торгах беруть участь особи, які відповідно до за-
конодавства можуть мати зазначене майно у власності чи на 
п ідставі іншого речового права.

Ліквідатор здійснює продаж цінних паперів та похідних фінан-
сових активів через професійного учасника фондового ринку 
в порядку, визначеному законодавством України, згідно з до-
говором, укладеним між ліквідат ором і торговцем цінними па-
перами.

Варто відмітити, що ліквідатор здійснює продаж майна борж-
ника у вигляді цілісного майнового комплексу. У разі якщо про-
дати майно боржника у вигляді цілісного майнового комплексу 
не вдалося, ліквідатор зді йснює продаж майна боржника части-
нами.

Виключенням є можливість  безпосереднь ого продажу лікві-
датором таких активів:

основних засобів, балансова залишкова вартість яких не пе-
ревищує одну тисячу гривень;

інших необоротних матеріальних активів, господарських ма-
теріалів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, обсяги 
або вартість яких є недостатніми для проведення аукціону. 

Ці матеріальні активи реалізуються безпосередньо ліквіда-
тором або на комісійних умовах через організацію роздрібної 
торгівлі; не проданих на аукціоні. У цьому випадку безпосе-
редній продаж може здійснюватися за ціною останніх торгів на 
аукціоні; не проданих на біржових торгах через товарну біржу; 
стосовно яких після опублікування оголошення про проведен-
ня повторного аукціону є лише одна пропозиція від покупця. 
Безпосередній продаж може здійснюватися за ціною, що була 
визначена як ціна продажу на аукціоні, покупцеві, який подав 
пропозицію про участь в аукціоні; акцій приватного акціонерно-
го товариства або часток товариства з обмеженою відповідаль-
ністю, які належать боржнику і викуповуються  цим товариством 
або учасниками (акціонерами) цього товариства.

Необхідно звернути увагу на те, що умови договорів, укла-
дених на реалізацію майна банкрута, не можут ь передбачати 
розстрочку або відстрочку платежів за придбане майно.

Спори, які виникають при проведенні та виконанні результа-
тів аукціонів, у тому числі про визнання недійсними договорів 
купівлі-продажу майна, розглядаються в межах провадження у 
справі про банкрутство.

Начальник відділу з питань
банкрутства Головного територіального

управління юстиції у Чернігівській області                             
Олег Трейтяк

Народження фізичної особи з правової точки зору є юридич-
ним фактом, з яким норми права пов’язують виникнення різ-
номанітних правовідносин. Стосунки між батьками та дітьми 
можуть мати духовний, моральний, особистий або майновий 
характер. Права та обов’язки, що виникають у батьків і дітей, 
є взаємними. 

Підставою виникнення взаємних прав та обов’язків батьків і 
дітей є кровне споріднення, походження дітей від даних батьків.

Однак само по собі біологічне походження спричинює вста-
новлення лише моральних обов’язків батьків і дітей. Духовні та 
моральні відносини між батьками та дітьми можуть існувати не-
залежно від того, народжена дитина у шлюбі чи поза шлюбом, 
записані батьки як такі у книзі реєстрації народжень чи ні. 

Факт народження дитини породжує виникнення біологічного 
та морального зв’язку між нею та її батьком і матір’ю. 

Юридичне значення факт походження набуває лише з момен-
ту його державної реєстрації в органах державної реєстрації 
актів цивільного стану. Саме тоді діти визнаються дітьми своїх 
батьків не тільки біологічно, а й юридично. З цього моменту ви-
никає юридичний зв’язок між батьками та дітьми. 

Чинне законодавство України визнає за кожною фізичною 
особою незалежно від віку право на ім’я (частина 1 статті 294 
Цивільного кодексу України).

Ім’я фізичної особи, яка є громадянином України, складається 
із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випли-
ває із закону або звичаю національної меншини, до якої вона 
належить.

Порядок визначення походження дитини залежить, перш за 
все, від того, перебувають батьки дитини у шлюбі між собою чи 
ні. Майже не викликає питань визначення походження дитини, 
коли вона народжується жінкою, яка перебуває у шлюбі, зареє-
строваному у встановленому законом порядку. В частині 1 стат-
ті 122 Сімейного кодексу України закріплена загальна презумп-
ція щодо визначення походження дитини від матері та батька, які 
перебувають у шлюбі між собою. 

Так, дитина, яка зачата і (або) народжена у шлюбі, вважається 
такою, яка походить від подружжя. При цьому мати дитини не 
повинна надавати доказів походження дитини від свого чоло-
віка, а останній — доводити своє батьківство. Сама наявність 
шлюбу між матір’ю дитини та чоловіком є доказом походжен-
ня дитини від цього чоловіка. Батько й мати, які перебувають 
у шлюбі, записуються батьками дитини в актовому запису про 
державну реєстрацію народження за заявою будь-кого з них. 

Право  на  ім’я,  встановлене  статтею 294  Цивільного  кодек-
су  України, є невід’ємним немайновим особистим правом фі-
зичної особи. Порядок присвоєння прізвища, власного імені та 
по батькові врегульовано нормами Сімейного кодексу України. 

Відповідно    до   статті   146   Сімейного   кодексу   України   
ім’я   дитини визначається   за   згодою   батьків.   Ім’я   дитини,  
народженої  жінкою,  яка  не перебуває  у  шлюбі,  у  разі  відсут-
ності  добровільного   визнання   батьківства визначається ма-
тір’ю дитини. Дитині може бути дано не більше двох імен, якщо 
інше  не  випливає  із  звичаю національної  меншини,  до  якої 
належать мати  і (або) батько.

Ім’я дитини визначається за згодою батьків. Батьки є вільними 
у виборі власного імені своїй дитині. При державній реєстрації 
народження за заявою одного з них передбачається, що інший 
згоден з обраним ім’ям. Органи державної реєстрації актів ци-

вільного стану не мають права відмовити в наданні дитині об-
раного батьками імені на тій підставі, що дане ім’я не вказано в 
довіднику особистих імен або є скороченим, пестливим. 

На сьогоднішній день чітких канонів у виборі імені немає. Одні 
батьки зупиняються на класичних варіантах, інші прагнуть до 
оригінальності, треті орієнтуються на астрологію чи нумероло-
гію, бо вважають що ім’я впливає на долю та має стати найпер-
шим оберегом для маляти. 

Останнім часом на зміну серіально-кіношній моді (надання 
імені дитині за іменем героя (героїні) того чи іншого серіалу – 
Роксолана, Амалія, Глорія, Аурелія, Єсенія, Мейвіс та інш. (жі-
ночі), Єлисей, Імре, Емір, Леонардо, Єлизар та інш. (чоловічі)) 
прийшла інша – бажання записати дитину всупереч правилам 
українського правопису: Крістіна, Каріна, Єлизавета, Вероніка, 
Глєб, Максім, Нікіта, Кіріл, Даніїл та інш.

У І півріччі 2015 року по Чернігівській області найпопулярніши-
ми серед чоловічих імен є: Артем, Андрій, Богдан, Дмитро, Мак-
сим, Олександр, Данило, Микита; серед жіночих імен – Анаста-
сія, Софія, Анна, Вероніка, Марія, Олександра.

Прізвище дитини визначається за прізвищем батьків. Якщо 
мати, батько мають різні прізвища, прізвище дитини визначаєть-
ся за їхньою згодою. Батьки, які мають різні прізвища, можуть 
присвоїти дитині подвійне прізвище, утворене шляхом з’єднання 
їхніх прізвищ (стаття 145 Сімейного кодексу України).

Спір  між  батьками   щодо  імені  та прізвища дитини може 
вирішуватися органом опіки та піклування або судом. 

По батькові є однією із складових імені людини нарівні з влас-
ним іменем та прізвищем. Згідно з вимогами статті 147 Сімейно-
го кодексу України по батькові дитині присвоюється за власним 
іменем батька.

Якщо батько має подвійне власне ім’я, то по батькові дити-
ні присвоюється за одним із них на вибір батьків. На прохання 
батьків по батькові може також утворюватись згідно з націо-
нальними традиціями або не присвоюватись взагалі.

В будь-якому випадку батькам при обранні імені дитини по-
трібно відповідально ставитись до цього та пам’ятати, що ім’я 
- це своєрідний оберіг, супутник життя людини, за допомогою 
якого здійснюється індивідуалізація особи, це носій національ-
них традицій та неповторності особистості.

Головний спеціаліст відділу державної
реєстрації актів цивільного стану 
Управління державної реєстрації 

Головного територіального управління  
у Чернігівській області

Вікторія Аксьон

Щодо повернення 
коштів за нотаріальну 
дію, яка не відбулася
Відповідно до статті 1 Закону України «Про нотарі-

ат» вчинення нотаріальних дій в Україні покладається 
на нотаріусів, які працюють в державних нотаріальних 
конторах, державних нотаріальних архівах (державні 
нотаріуси) або займаються приватною нотаріальною ді-
яльністю (приватні нотаріуси).

За вчинення нотаріальних дій державні нотаріуси справ-
ляють державне мито у розмірах, встановлених чинним за-
конодавством. 

За надання державними нотаріусами додаткових послуг 
правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними но-
таріальними діями, а також технічного характеру справ-
ляється окрема плата у розмірах, що встановлюються Го-
ловним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в 
Автономній Республіці Крим, головними територіальними 
управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севасто-
полі. Кошти, одержані від надання таких додаткових послуг, 
спрямовую ться до Державного бюджету України.

Приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій справ-
ляють плату, розмір якої визначається за домовленістю між 
нотаріусом та громадянином  або юридичною особою. Опла-
та додаткових послуг правового характеру, що надаються 
приватними нотаріусами і не належать до вчинюваної нота-
ріальної дії, провадиться за домовленістю сторін. 

Відповідно до глави 2 розділу І Порядку вчинення нота-
ріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом 
Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5 нотарі-
альні дії вчиняються після їх оплати, а також у передбачених 
законом випадках після сплати до бюджету податку з до-
ходів фізичних осіб у день подачі нотаріусу всіх необхідних 
документів.

Відкладення або зупинення вчинення нотаріальних дій 
здійснюється на підставі чинного законодавства.

У випадку, якщо нотаріальна дія не відбулася, фізична чи 
юридична особа, яка здійснила плату за вчинення нотарі-
альних дій, має змогу повернути сплачені кошти.

Процедуру повернення коштів за нотаріальну дію, яка не 
відбулася, регулює Порядок повернення коштів, помилково 
або надміру зарахованих на спеціальний реєстраційний ра-
хунок Міністерства юстиції України, затверджений наказом 
Міністерства юстиції України від 28 листопада 2013 року 
№ 2522/5.

Для повернення помилково або надміру зарахованих ко-
штів до Міністерства юстиції України необхідно надати:

заяву платника в довільній формі (на офіційному бланку 
за підписом керівника установи або його заступників відпо-
відно до їх компетенції – для юридичних осіб) з обов’язко-
вим зазначенням: обґрунтування необхідності повернення 
коштів із спеціального фонду державного бюджету; суми 
платежу, що підлягає поверненню; банківських реквізитів 
одержувача коштів; для юридичних осіб – коду за ЄРДПОУ, 
для фізичних осіб – реєстраційного номера облікової карт-
ки платника податків (у разі відсутності – серії та номера 
паспорта та відмітки про відсутність коду), номера контакт-
ного телефону та поштової адреси;

ксерокопію платіжного документа, який підтверджує пе-
рерахування коштів на рахунок Міністерства юстиції;

оригінал довідки – підтвердження суб’єкта надання по-
слуг про те, що послуга на вказану суму не надавалась.

Провідний спеціаліст відділу з питань нотаріату 
Головного територіального управління юстиції 

у Чернігівській області
Анна Ленько

Присвоєння дитині прізвища, 
імені та по батькові

Прізвище, ім’я, по батькові є тими озна-
ками, які індивідуалізують особу, виділя-
ють її з-поміж інших, надаються їй при дер-
жавній реєстрації народження і є невід’єм-
ними від неї.

Продаж майна банкрута  у процедурі ліквідації
Порядок продажу майна банкрута у процедурі ліквідації ви-

значено статтею 44 Закону України «Про відновлення платоспро-
можності боржника або визнання його банкрутом».
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 Спадкування – це перехід прав та обов’язків від фізичної осо-
би, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). Су-
купність цих прав та обов’язків і є спадщиною. Крім об’єктів при-
ватної власності (квартири, будинки, гроші, цінні папери, інше 
рухоме та нерухоме майно), за правом спадкування переходять 
майнові права авторів (право на винагороду за використання 
створеного ними твору), майнові права, пов’язані з винаходами. 
До спадщини входять і борги спадкодавця, проте спадкоємець, 
який прийняв спадщину, відповідає за ці борги лише в межах 
справжньої вартості спадкового майна, що перейшло до нього. 
До складу спадщини не входять особисті немайнові права спад-
кодавця, зокрема право на участь у товариствах, право членства 
в об’єднаннях громадян, якщо інше не встановлено законом або 
їх установчими документами, право на відшкодування шкоди, 
завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я,  право на 
аліменти, пенсію, допомогу або інші виплати, встановлені зако-
ном, права та обов’язки особи як кредитора або боржника, пе-
редбачені статтею 608 Цивільного кодексу України (ЦКУ). 

Спадкодавцем може бути лише фізична особа (громадянин Укра-
їни, іноземний громадянин або особа без громадянства). Спадкоєм-
цями можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, а також держава 
та інші суб’єкти публічного права (благодійні фонди, лікарняні устано-
ви, музеї, бібліотеки, громадські організації, партії та ін.). У фізичних 
осіб є перевага перед іншими суб’єктами: вони можуть спадкувати як 
за законом, так і за заповітом. Юридичні особи, держава, інші суб’єк-
ти публічного права можуть спадкувати тільки за наявності прямої 
вказівки про це у заповіті.

Можливість бути закликаним до спадкування не залежить від гро-
мадянства фізичної особи і від стану її дієздатності. Право на спад-
щину мають також особи, визнані судом недієздатними внаслідок 
душевної хвороби або слабоумства, особи з обмеженою цивільною 
дієздатністю, а також особи, що перебувають у місцях позбавлення 
волі. Однак необхідною умовою спадкування для фізичної особи є те, 
що вона повинна бути живою на момент відкриття спадщини. Закон 
захищає права дітей, які були зачаті за життя спадкодавця і народже-
ні живими після його смерті (тобто після відкриття спадщини), вклю-
чаючи їх до кола спадкоємців.

Не мають права на спадкування особи, які умисно позбавили жит-
тя спадкодавця чи будь-кого з можливих спадкоємців або вчинили 
замах на їхнє життя, особи, які умисно перешкоджали спадкодавцю 
скласти заповіт, внести до нього зміни або скасувати заповіт і цим 
сприяли виникненню права на спадкування у них самих чи інших осіб 
або сприяли збільшенню їхньої частки у спадщині. Не мають пра-
ва на спадкування за законом батьки після дитини, щодо якої вони 
були позбавлені батьківства і їхні права не були поновлені на час від-
криття спадщини, а також батьки (усиновлювачі) та повнолітні діти 
(усиновлені), інші особи, які ухилялися від виконання обов’язку щодо 
утримання спадкодавця, якщо ця обставина встановлена судом.

Чинне цивільне законодавство передбачає, що спадкування здійс-
нюється за заповітом або за законом. Якщо фізична особа склала 
заповіт, таким чином розпорядившись своєю власністю на випадок 
смерті, і не скасувала його, то у разі її смерті спадкування здійсню-
ється за заповітом, який є останньою волею спадкодавця. Спадку-
вання за заповітом поставлене, серед видів спадкування, на перше 
місце відповідно до домінанти пріоритетності волі особи. Це підтвер-
джується статтею 1223 ЦКУ, яка залишає право на спадкування 
спадкоємцям за законом лише за відсутності заповіту або повного 
чи часткового визнання заповіту недійсним, неприйняття (відмови) 
спадщини спадкоємцем за заповітом, усунення від права на спадку-
вання спадкоємця за заповітом, неохоплення заповітом усієї спадщи-
ни. Таким чином, спадкування за законом має місце, коли й оскільки 
воно не змінене заповітом.

Підстава спадкування як за законом, так і за заповітом не може 
бути предметом угоди. При спадкуванні за законом порядок і умо-

ви переходу прав і обов’язків спадкодавця зазначені у ЦК України: 
майно спадкодавця поділяється у рівних частках між особами, пе-
рерахованими у законі і закликаними до спадкування, відповідно до 
установленої черговості. У випадках, коли підставою до спадкування 
є заповіт, призначення спадкоємців, розподіл прав і обов’язків між 
спадкоємцями, залежать виключно від волі заповідача згідно з дію-
чим принципом свободи заповіту.

Право на спадкування виникає в день відкриття спадщини, тобто 
в день смерті особи або в день, з якого вона оголошується помер-
лою. Змістом права на спадкування є певні можливості, якими може 
скористатися особа, у якої виникло це право. Серед них – право при-
йняти спадщину, відмовитися від неї взагалі чи на користь іншої осо-
би, не проявляти щодо неї жодного інтересу, тобто не вчиняти ніяких 
юридично значимих дій щодо прийняття чи відмови від спадщини.

Як зазначалося вище, право на спадкування виникає насамперед 
у спадкоємців за заповітом. В окремих випадках воно може одночас-
но виникнути й у спадкоємців за законом. Це може мати місце у разі 
складення заповіту лише щодо частини спадщини або у разі, коли 
хтось із спадкоємців за заповітом усунений від права на спадкування 
або відмовився від спадщини чи не прийняв її, якщо йому була ви-
значена заповітом певна частина спадщини. Право на спадкування 
у спадкоємців за законом може виникнути тільки у разі відсутності 
цього права у спадкоємців за заповітом.

При спадкуванні за законом майно переходить до зазначених у 
законі спадкоємців відповідно до встановленої черговості. Підстава-
ми закликання до спадкування за законом можуть бути родинні чи 
сімейні стосунки, усиновлення, знаходження на утриманні спадкодав-
ця, проживання однією сім’ю не менше п’яти років до часу відкриття 
спадщини. Розширення кола осіб, що закликаються до спадкування 
за законом, неможливе.

Слід зазначити, що цивільне законодавство встановлює п’ять 
черг спадкоємців за законом. У першу чергу право на спадкування 
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. До другої черги спадкоємців за законом 
законодавець відносить рідних братів та сестер спадкодавця, його 
бабу та діда як з боку батька, так і з боку матері. У третю чергу 
право на спадкування за законом мають рідні дядько та тітка спад-
кодавця. Особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не 
менш як п’ять років до часу відкриття спадщини, віднесені до спад-
коємців, які мають право на спадкування у четверту чергу. У п’яту 
чергу право на спадкування за законом мають інші родичі спадко-
давця до шостого ступеня споріднення включно, а також утриманці 
спадкодавця, які не були членами його сім’ї. Також ЦКУ передба-
чено спадкування за правом представлення. Відповідно до статті 

1266 ЦКУ внуки (правнуки), прабаба, прадід, племінники, двоюрідні 
брати та сестри спадкодавця є спадкоємцями за законом, якщо на 
момент відкриття спадщини немає в живих того родича, який був 
би спадкоємцем. Вони спадкують ту частку, яка б йому належала, 
якби він був живий. 

Кожна наступна черга спадкоємців за законом одержує право на 
спадкування у випадку відсутності спадкоємців попередньої черги, 
усунення таких спадкоємців від спадкування, неприйняття усіма 
спадкоємцями попередньої черги спадщини або відмови від її при-
йняття шляхом подачі відповідної заяви про відмову нотаріусу за міс-
цем відкриття спадщини.

Однак законодавець надає можливість зміни черговості одержан-
ня права на спадкування шляхом укладення та нотаріального посвід-
чення договору між заінтересованими спадкоємцями. Такий договір 
має бути укладений після відкриття спадщини і не повинен порушу-
вати прав спадкоємця, який не бере в ньому участі, та спадкоємців, 
які мають право на обов’язкову частку спадщини. До таких спадко-
ємців належать: малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні 
діти спадкодавця, непрацездатна вдова (вдівець) та  непрацездатні 
батьки спадкодавця.

Реалізація права на спадкування спадкоємцем, закликаним до 
спадкування, здійснюється шляхом прийняття ним спадщини з пода-
чею до нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини заяви про 
її прийняття в шестимісячний строк, який починається з часу відкрит-
тя спадщини. Вчинення таких дій не вимагається, якщо спадкоємець 
постійно проживав разом із спадкодавцем на час відкриття спадщи-
ни і протягом шестимісячного терміну, встановленого для прийняття 
спадщини, не заявив про відмову від неї. Малолітня, неповнолітня, 
недієздатна особа, а також особа, цивільна дієздатність якої обмеже-
на, вважаються такими, що прийняли спадщину, якщо ними не пода-
на заява про відмову від прийняття спадщини, яка до того ж не була 
відкликана ними протягом строку, встановленого для її прийняття.

Прийняття спадщини повинно бути безумовним і беззастережним. 
Спадкоємець не може прийняти лише частину спадщини і відмови-
тись від іншої або висунути інші умови, на яких він приймає спад-
щину.

Як зазначалось вище, спадкоємець за законом чи за заповітом 
має право не тільки прийняти спадщину чи не прийняти її, але має 
також і право на відмову від прийняття спадщини. При цьому така 
відмова може бути як на користь іншого спадкоємця, так і безадрес-
ною. Але в обох випадках відмова від прийняття спадщини має бути 
безумовною й беззастережною, поданою за місцем відкриття спад-
щини в строки, встановлені для прийняття спадщини. Протягом цих 
строків за спадкоємцем, який подав заяву про відмову від спадщини, 
зберігається право на відкликання такої відмови.

Слід мати на увазі, що відмова спадкоємця за заповітом від при-
йняття спадщини можлива лише на користь іншого спадкоємця за 
заповітом. При безадресній відмові такого спадкоємця частка у спад-
щині, яку він мав право прийняти, переходить до інших спадкоємців 
за заповітом і розподіляється між ними порівну.

Спадкоємець за законом має право відмовитися від прийняття 
спадщини на користь одного або кількох спадкоємців за законом не-
залежно від черги. У разі безадресної відмови від прийняття спад-
щини одним із спадкоємців за законом із черги, яка закликана до 
спадкування, частка у спадщині, яку він мав прийняти, переходить до 
інших спадкоємців тієї ж черги порівну.

Законодавець визначає, що незалежно від часу прийняття спад-
щини вона належить спадкоємцям із часу її відкриття. Юридичним 
оформленням права на спадщину є видача нотаріусом за місцем 
відкриття спадщини спадкоємцям, які прийняли спадщину, свідоцтва 
про права на спадщину.

Заступник завідувача Першої чернігівської 
державної нотаріальної контори                                                              

Оксана Анікейчик

Як свідчить практика, у багатьох випадках вжиті 
державними виконавцями заходи із виявлення май-
на боржника не дають бажаного результату, оскіль-
ки на момент пред’явлення стягувачем виконавчого 
документа до виконання майно, яке було у боржни-
ка, вже було продано або подаровано. У становищі 
обманутих залишаються законослухняні громадяни, 
які не хочуть, або не можуть зрозуміти, чому вони не 
отримують свої кошти, адже є рішення суду. На жаль, 
якщо у боржника є відсутнім майно, на яке може бути 
звернено стягнення, і здійснені державним виконав-
цем відповідно до Закону України “Про виконавче 
провадження” заходи щодо розшуку такого майна 
виявилися безрезультатними, державний викона-
вець не може виконати рішення суду і повертає вико-
навчий документ стягувачу без виконання.

Аналізуючи окремі норми чинного законодавства, 
слід упевнено сказати, що громадянин (стягувач у ви-
конавчому провадженні) може сам створити умови для 
майбутнього реального виконання рішення суду. Коли 
виникають сумніви щодо повернення грошей позичаль-
ником, необхідно забезпечити виконання договірного 
зобов’язання у такий спосіб як застава, яка сьогодні є 
популярною серед підприємців, і мало відомою серед 
простих громадян.

Згідно зі статтею 1 Закону України “Про заставу”, в 
силу застави кредитор (заставодержатель) має право у 
разі невиконання боржником (заставодавцем) забезпе-
ченого заставою зобов’язання одержати задоволення із 
вартості заставленого майна переважно перед іншими 
кредиторами.

Отже, сутність застави полягає у тому, що боржник 
у забезпечення свого боргу віддає у заставу кредитору 
будь-яку річ, майно, будинок, квартиру, а у випадку непо-
вернення боргу кредитор має право звернути стягнення 
на заставлене майно і за рахунок вирученої від реалізації 
майна суми повернути борг. Таким чином, застава надає 
кредитору впевненості й є гарантією того, що він отри-
має назад свої кошти. Якщо з’ясовується, що в особи, із 
якою є наміри укласти договір позики, немає майна під 
заставу, це повинно бути головним аргументом проти 
укладання такого договору. У разі виникнення позадого-
вірних зобов’язань (наприклад, було завдано шкоду під 
час дорожньо-транспортної пригоди), забезпечити вико-

нання зобов’язання заставою фактично неможливо. І тут 
є ще один спосіб, дієвий як при договірних, так і позадо-
говірних зобов’язаннях, – забезпечення позову.

Забезпечення позову застосовується тоді, коли відпо-
відач робить або може вчинити будь-які дії, котрі згодом 
ускладнять або зроблять неможливим реальне виконан-
ня судового рішення. Відповідно до статті 152 Цивільного 
процесуального кодексу України позов, зокрема, забез-
печується: накладанням арешту на майно або грошові 
суми, що належать відповідачеві і знаходяться у нього 
або в інших осіб; забороною вчиняти певні дії; заборо-
ною іншим особам здійснювати платежі або передавати 
майно відповідачеві. Причому, заява про забезпечення 
позову вирішується судом, який розглядає справу, в той 
же день без повідомлення відповідача й інших осіб, які 
беруть участь у справі. Важливо, щоб на той час, коли 
відповідач дізнається про пред’явлений до нього позов, 
ухвалою суду було вже накладено арешт на його май-
но або застосовано інший спосіб забезпечення позову. 
Вимогу про забезпечення позову можна ставити перед 
судом не тільки при подачі позовної заяви, але й у будь-
якій стадії розгляду справи.

Необхідно зазначити, що на цей час відповідно до 
частини другої статті 153 ЦПК України судом розгляда-
ються також і заяви про забезпечення позову, подані до 
подання позовної заяви. У разі обґрунтованої вимоги за-
явника заява про забезпечення позову, подана до подан-
ня позовної заяви, розглядається лише за його участю 
без повідомлення особи, щодо якої просять вжити захо-
ди забезпечення позову. Забезпечення позову не тільки 
сприятиме реальному виконанню судового рішення, але 
й надасть можливість закінчити розгляд справи ще в суді 
у зв’язку із добровільним поверненням коштів або від-
шкодуванням шкоди боржником.

З іншого боку, невжиття цих заходів може викликати у 
боржника почуття безвідповідальності, і тоді, як наслідок, 
державні виконавці будуть роз’яснювати у супровідних 
листах, на підставі чого виконавчий документ поверта-
ється без виконання, а стягувач, не визнаючи своїх поми-
лок, буде звинувачувати у невиконанні судового рішення 
тільки державного виконавця.

Начальник відділу державної виконавчої служби 
Менського районного управління юстиції 

Євгеній   Міщенко 

ПРИМУСОВИЙ ПРИВІД БОРЖНИКА 
у виконавчому провадженні

Умови і порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що від-
повідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у до-
бровільному порядку, визначено Законом України «Про виконавче провадження» від 
21.04.1999 №606-XIV.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про виконавче провадження», виконавче прова-
дження як завершальна стадія судового провадження та примусове виконання рішень інших 
органів (посадових осіб) - це сукупність дій органів і посадових осіб, визначених у цьому За-
коні, що спрямовані на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), 
які провадяться на підставах, в межах повноважень та у спосіб, визначених цим Законом, ін-
шими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону та інших зако-
нів, а також рішеннями, що відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Статтею 11 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено, що державний 
виконавець зобов’язаний вживати передбачених цим Законом заходів примусового вико-
нання рішень, неупереджено, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії, та, зокре-
ма, здійснювати заходи, необхідні для своєчасного і в повному обсязі виконання рішення, 
зазначеного в документі на примусове виконання рішення (далі - виконавчий документ), у 
спосіб та в порядку, встановленому виконавчим документом і цим Законом.

Відповідно до вказаної норми Закону, державний  виконавець  у  процесі  здійснення  
виконавчого провадження має право  викликати   фізичних   осіб,  посадових  осіб  з  при-
воду виконавчих документів, що знаходяться у виконавчому провадженні, а в  разі неявки 
боржника без поважних причин виносити постанову про його привід через органи внутрішніх 
справ.

Про  привід  боржника  через  органи  внутрішніх справ державним  виконавцем вино-
ситься постанова,  яка  затверджується  в  установленому порядку і скріплюється печаткою.

У  постанові  державного  виконавця  зазначаються  назва виконавчого  документа,  на  
підставі якого здійснюється примусове виконання рішення,  дата його видачі та номер,  назва 
органу, який видав виконавчий документ, резолютивна частина рішення, прізвище, ім’я та по 
батькові боржника, його місце проживання або/та роботи, підстави  для  здійснення приводу 
боржника через органи внутрішніх справ, адреса органу державної виконавчої служби та 
час, на який необхідно здійснити привід боржника.

Постанова державного виконавця про привід боржника через органи внутрішніх справ 
завчасно,  але не пізніше ніж за 3 дні  до запланованого  заходу  надсилається  до органу 
внутрішніх справ за місцем фактичного проживання боржника.

Начальник органу внутрішніх  справ  розглядає  постанову державного  виконавця  і  дає 
доручення про направлення необхідної кількості працівників  внутрішніх  справ  для  здійс-
нення  приводу боржника до органу державної виконавчої служби.

Привід  боржника  працівниками органів внутрішніх справ здійснюється в порядку, уста-
новленому законодавством.

Начальник відділу організації та контролю за виконання рішень 
управління державної виконавчої служби 

Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області
Олена Міщенко

Спадкування за Цивільним кодексом України

Передумови примусового 
виконання рішень
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Взято участь у ярмарку 
вакансій та професій

12 листопада 2015 року представниками Головного територіального управління юс-
тиції у Чернігівській області було взято участь у ярмарку вакансій та професій для 
студентів, яку було проведено на базі Чернігівського Національного Технологічного 
Університету.

Даний захід було організовано з метою зустрічі студентів старших курсів та випускників 
університету з потенційними роботодавцями Чернігівщини.

Протягом даного заходу всі зацікавлені отримали вичерпну інформацію від співробітників 
Головного територіального управління юстиції щодо наявності вакантних посад в територі-
альних органах юстиції Чернігівської області та кваліфікаційних вимог до кандидатів на ці 
посади.

Розглядаємо 
письмові звернення 

громадян
Забезпечення всебічного, неупередженого, 

об’єктивного, своєчасного розгляду звернень 
громадян та порушених в них питань, оператив-
не їх вирішення, задоволення прав та законних 
інтересів громадян знаходиться під контролем 
начальника Головного територіального управ-
ління юстиції у Чернігівській області, його за-
ступників, начальників структурних підрозділів 
Головного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області, начальників територіаль-
них управлінь юстиції області.

Розгляд заяв (клопотань), скарг є важливою ді-
лянкою роботи Головного територіального управ-
ління юстиції у Чернігівській області, засобом от-
римання інформації про недоліки в роботі терито-
ріальних управлінь юстиції та дієвим механізмом 
реалізації конституційних прав громадян.

Протягом 9 місяців 2015 року до органів юстиції 
Чернігівської області надійшло 675 звернень грома-
дян, з них заяв – 422 та скарг – 164.

Із загальної кількості 449 звернень стосувалися 
питань виконання рішень судів та інших органів (по-
садових осіб), 39 – роз’яснень з питань вчинення 
нотаріальних дій, 10 – з питань державної реєстра-
ції актів цивільного стану, 24 – з питань державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно.

З Міністерства юстиції України надійшло 53 звер-
нення, через «Урядову «гарячу» лінію – 156 звер-
нень, від інших органів надійшло 115 звернень, без-
посередньо від заявників надійшло 262 звернення.

Особлива увага приділяється повторним та об-
ґрунтованим зверненням, вивченню причин і умов 
їх надходження та усуненню чинників, що їх поро-
джують.

З метою попередження повторних та обґрунтова-
них звернень громадян та неухильного виконання 
норм Закону України «Про звернення громадян», 
зокрема, створення умов для участі заявників у 
розгляді їх звернень, надання можливості ознайом-
лення з матеріалами перевірок відповідних звер-
нень Головним територіальним управлінням юстиції 
у Чернігівській області впроваджується практика 
запрошення заявників до розгляду їх звернень, в 
основному повторних. Так, у Головному територі-
альному управлінні юстиції у Чернігівській області 
створено відповідну робочу групу. За результатами 
розгляду повторних звернень у звітному періоді 
було проведено 3 засідання робочої групи.

На всі звернення Головним територіальним 
управлінням юстиції у Чернігівській області в ме-
жах терміну розгляду, встановленого статтею 20 
Закону України “Про звернення громадян”, надані 
письмові відповіді – роз’яснення чи рекомендації з 
обов’язковим посиланням на норми законодавства, 
з тим, щоб юридична необізнаність не була викори-
стана їм на шкоду та роз’яснено порядок звернення 
у відповідні установи або порядок оскарження дій 
або бездіяльності органів управління.

Відділ організаційної роботи, 
документування та контролю

 Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області

Відповідно до Указу Президента України від 13.12.96 № 1207/96 «Про опублікування актів законодавства України в інформаційному бю-
летені «Офіційний вісник України» Міністерство юстиції з 1997 року видає бюлетень «Офіційний вісник України» – єдине в Україні офіційне 
друковане видання, у якому двічі на тиждень в повному обсязі друкуються повні тексти усіх нормативно-правових актів:

Передплату видань можна оформити у всіх поштових відділеннях України а також в Передплатних агентствах  за такими передплатними 
індексами:  

Назва видання
Передплатний 

індекс
Форми випуску та 

періодичність виходу

Строки та вартість передплати

на 2016 рік

1 місяць 6 місяців 12 місяців

БЮЛЕТЕНЬ «ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК 
УКРАЇНИ»

40433
Журнальна форма,
 2 рази на тиждень

340,36 2042,16 4084,32

БЮЛЕТЕНЬ «ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК 
УКРАЇНИ»

48345

Електронний варіант

 на CD-диску,

1 раз на місяць

314,54 1887,24 3774,48

«БЮЛЕТЕНЬ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ» 22670
Журнальна форма,

1 раз на місяць
144,31 865,86 1731,75

«БЮЛЕТЕНЬ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ» 86654

Електронний варіант

 на CD-диску,

1 раз на місяць

155,54 933,24 1866,48

Вартість передплати на 2016 рік через відділення «Укрпошта». 
Придбати бюлетень «Офіційний вісник України» та Бюлетень Міністерства юстиції або замовити додатковий наклад журналу можливо 

також безпосередньо у відділі збуту державного підприємства «Українська правова інформація». За додатковою інформацією звертайтесь: 
(44) 278-00-74,271-16-62, peredplata@upinfo.com.ua.

Згідно Закону України “Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів 
України щодо спрощення умов веден-
ня бізнесу (дерегуляція)” від 12.02.2015 
№191-VIII, який вніс зміни у статтю 29   
Закону України «Про державну реє-
страцію речових прав на нерухоме май-
но та їх обтяжень» щодо плати за про-
ведення державної реєстрації прав та 
їх обтяжень, внесення змін до записів 
Державного реєстру прав та надання 
інформації з Державного реєстру прав.

Згідно  вищенаведеного закону ад-
міністративний збір справляється у 
відповідному розмірі від мінімальної 
заробітної плати у місячному розмірі, 
встановленої законом на 1 січня ка-
лендарного року. Ставки адміністра-
тивного збору встановлюються у таких 
розмірах:

 За державну реєстрацію права 
власності на нерухоме майно для фі-
зичних осіб:
щодо розташованих на земельних 

ділянках об’єктів нерухомого майна 
площею до 100 кв.м – 0,07 розміру мі-
німальної заробітної плати (85,26 грн 
на 01.01.2015);

щодо розташованих на земельних 
ділянках об’єктів нерухомого майна 
площею до 200 кв.м – 0,1 розміру міні-
мальної заробітної плати (121,8 грн на 
01.01.2015);
щодо розташованих на земельних 

ділянках об’єктів нерухомого майна 
площею більше 200 кв.м – 0,2 розміру 
мінімальної заробітної плати (243,6 грн 
на 01.01.2015);
щодо земельних ділянок – 0,1 

розміру мінімальної заробітної плати 
(121,8 грн на 01.01.2015).

За державну реєстрацію права влас-
ності на нерухоме майно для юридич-
них осіб:
щодо об’єктів нерухомого майна 

площею до 500 кв.м. – 0,3 розміру міні-
мальної заробітної плати (365,4 грн на 
01.01.2015);
щодо об’єктів нерухомого майна 

площею понад 500 кв.м. – 0,6 розміру 
мінімальної заробітної плати (730,8 грн 
на 01.01.2015);
щодо об’єктів нерухомого майна 

площею до 5000 кв.м. – 1,4 розміру мі-
німальної заробітної плати (1705,2 грн 
на 01.01.2015);

За державну реєстрацію іншого ре-
чового права на нерухоме майно, крім 
права оренди землі – 25% від розміру 
адміністративного збору за державну 
реєстрацію права власності на нерухо-
ме майно (від 21,32 грн до 426,3 грн. 
станом на 01.01.2015).

За державну реєстрацію обтяження 
права на нерухоме майно – 0,07 розмі-
ру мінімальної заробітної плати (85,26 
грн на 01.01.2015)

За державну реєстрацію права орен-
ди земельної ділянки – 0,06 розміру 
мінімальної заробітної плати (73,08 грн 
на 01.01.2015).

За внесення змін до записів Дер-
жавного реєстру прав, у тому числі ви-
правлення технічної помилки, що допу-
щена з вини заявника – 0,04 розміру 
мінімальної заробітної плати (48,72 грн 
на 01.01.2015).

Головний спеціаліст відділу 
державної реєстрації речових 

прав на нерухоме майно Управління 
державної реєстрації Головного 

територіального управління 
юстиції у Чернігівській області

Владислав Карнаух

Ставки адміністративного збору 
за проведення державної реєстрації прав 

та їх обтяжень на нерухоме майно

 До уваги передплатників !!!
Передплатна  кампанія  на 2016  рік  триває!!!

законів України, постанов Верховної Ради України;
актів Конституційного Суду України; 
постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України;
нормативно-правових актів міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади;

міжнародних договорів України, що набрали чинності;
європейських конвенцій;
нормативно-правових актів Національного банку України; 
рішень Європейського суду з прав людини тощо.


