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На запитання громадян 
відповідає Міністр юстиції 

Доброго дня, пане Міністре! Минулого року мій чоло-
вік був призваний на службу в армію. До цього він мав 
свою справу, на яку було взято кредит у банку. Через те, 
що він пішов захищати Батьківщину і вже не має тих до-
ходів, які в нього були раніше, сплачувати за кредитом 
нашій сім’ї немає з чого. Ми чули, що є певні пільги для 
військових щодо сплати кредиту. Роз’ясніть, будь-ласка, 
як нам справитися з цією ситуацією.

Людмила Задорожна, 
смт Варва

В Україні триває антитеро-
ристична операція на сході краї-
ни та протистояння зовнішньому 
агресорові. Наші військовослуж-
бовці мужньо відстоюють землі 
Батьківщини. Саме тому держа-
ва визначає на законодавчому 
рівні додаткові пільги військо-
вослужбовцям для забезпечен-
ня їх соціального захисту.

Так, 26 квітня 2014 року Вер-
ховною Радою було прийнято 
Закон «Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів України 

щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час 
проведення мобілізації».

Серед змін визначено, що військовослужбовцям з почат-
ку і до закінчення особливого періоду, а резервістам та вій-
ськовозобов’язаним – з моменту призову під час мобілізації 
і до закінчення особливого періоду штрафні санкції, пеня за 
невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами 
і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та 
фізичними особами, а також проценти за користування кре-
дитом не нараховуються.

Таким чином, якщо особа призвана на військову службу і 
має непогашену кредиторську заборгованість, вона має пра-
во звернутися до банку з письмовою заявою про проведення 
реструктуризації. Для цього необхідно додати документи, що 
підтверджують проходження військової служби або участь 
в антитерористичній операції, а також скрутне матеріальне 
становище, наприклад, копію довідки про розмір заробітної 
плати. При цьому, остаточне рішення про проведення рес-
труктуризації приймає банк.

Крім того, така особа має право письмово повідоми-
ти банк про проходження нею військової служби та надати 
відповідні підтверджуючі документи з метою припинення на-
рахування  банком штрафних санкцій, пені та процентів за 
користування кредитом. У випадку, якщо нарахування вже 
були проведені банк зобов’язаний їх списати. 

Міністерство оборони України в листі від 21 серпня 2014 
року роз’яснило, що документами, які підтверджують проход-
ження військовослужбовця військової служби під час особ-
ливого періоду є військовий квиток, в якому в відповідних 
розділах здійснюються службові відмітки. Призов військово-
зобов’язаних на військову службу під час мобілізації, можуть 
підтверджувати довідка про призов військовозобов’язаного 
на військову службу, видана військовим комісаріатом або 
військовою частиною, а для резервістів – витяг із наказу або 
довідка про зарахування до списків військової частини, які 
видаються військовою частиною.

Зазначені документи можуть видаватися родинам вій-
ськовозобов’язаних та резервістів для пред’явлення їх за міс-
цем вимоги.

Зрозуміло, що особа, призвана на військову службу, 
не має змоги особисто звернутися до банку чи фінансової 
установи із зазначеними заявами, тому краще надати право 
родичу або довіреній особі (наприклад, адвокатові) представ-
ляти інтереси шляхом оформлення нотаріально посвідченої 
довіреності.

У випадку відмови банку, особа, призвана на військову 
службу, має право захищати свої права шляхом звернення з 
позовною заявою до суду.

Міністр юстиції 
Павло Петренко

З 05.10.2016 набрав чинності За-
кон України «Про виконавче про-
вадження» в новій редакції, крім 
статей 8, 9 та положень, що стосу-
ються діяльності приватних вико-
навців, які вводяться в дію через 
три місяці з дня набрання чинності 
Закону України  «Про виконавче 
провадження» (далі –  Закону). 

Так, однією з новел є те, що дер-
жавний виконавець не виносить по-
станову про  відмову у відкритті ви-
конавчого провадження, натомість 
орган державної виконавчої служби 
або приватний виконавець повертає 
виконавчий документ стягувачу у 
передбачених Законом випадках та 
надсилає стягувачу повідомлення 
протягом трьох робочих днів з дня 
його пред’явлення. Статтею 28 За-
кону передбачено, що повідомлення 
стягувачу про повернення виконав-
чого документа без прийняття до 
виконання надсилається рекомендо-
ваним листом з повідомленням про 
вручення. При цьому авансовий вне-
сок повертається стягувачу на визна-
чений ним рахунок.

Відповідно до частини 4 статті 4 
Закону підставами для повернення 
виконавчого документа стягувачу 
без прийняття до виконання є на-
ступні:

1) рішення, на підставі якого ви-
дано виконавчий документ, не на-
брало законної сили (крім випадків, 
коли рішення у встановленому зако-
ном порядку допущено до негайного 
виконання);

2) пропущено встановлений за-
коном строк пред’явлення виконав-
чого документа до виконання;

3) боржника визнано банкрутом;
4) Національним банком України 

прийнято рішення про відкликання 
банківської ліцензії та ліквідацію бан-
ку-боржника;

5) юридичну особу - боржника 
припинено;

6) виконавчий документ не відпо-
відає вимогам, передбаченим цією 
статтею, або якщо стягувач не по-
дав заяву про примусове виконання 
рішення відповідно до статті 26  За-
кону;

7) виконання рішення не передба-
чає застосування заходів примусово-
го виконання рішень;

8) стягувач не надав підтвер-
дження сплати авансового внеску, 
якщо авансування є обов’язковим;

9) виконавчий документ не підля-
гає виконанню органами державної 
виконавчої служби, приватним вико-
навцем;

10) виконавчий документ пред’яв-
лено не за місцем виконання або не 
за підвідомчістю.

Виконавець, при прийнятті рішен-
ня про повернення стягувачу вико-
навчого документа без прийняття 
до виконання, повинен уважно до-

слідити вищезазначені підстави для 
повернення.

Необхідно зазначити, що у разі 
відсутності у виконавчому документі 
дати народження боржника - фізич-
ної особи, який виданий до набрання 
чинності цим Законом,  підстав для 
повернення виконавчого документа 
стягувачу без прийняття до виконан-
ня немає, оскільки на момент видачі 
документа діяли норми, які не перед-
бачали обов’язкове зазначення цієї 
вимоги у виконавчому документі. 

Також відсутність у виконавчому 
документі реєстраційного номера 
облікової картки платника податків 
боржника - фізичної особи – не є під-
ставою для повернення державним 
виконавцем виконавчого документа 
стягувачу без прийняття до вико-
нання (у випадку його відсутності 
виконавець отримує ці дані у органах 
фіскальної служби).

Процесуальними наслідками по-
вернення документа є неможливість 
примусового виконання рішення, 
однак не в усіх запропонованих стат-
тею випадках це означає однознач-
ний висновок.

Так, у разі невідповідності ви-
конавчого документа вимогам, ці 
недоліки можуть бути виправлені 
стягувачем, який може звернутися 
до суду чи іншого органу (посадової 
особи), що видав виконавчий доку-
мент, щодо приведення виконавчого 
документа у відповідність із зазна-
ченими вимогами, і це не позбавляє 
його права пред’явити виконавчий 
документ на виконання.

Окремо слід звернути увагу, що 
заява про примусове виконання рі-
шення подається до органу держав-
ної виконавчої служби або приват-
ного виконавця у письмовій формі 
разом із оригіналом (дублікатом) ви-
конавчого документа та квитанцією 
про сплату авансового внеску, крім 
випадків, коли стягувач звільняється 
від сплати авансового внеску відпо-
відно до частини 2 статті 26 Закону 
та у разі виконання рішення Євро-
пейського суду з прав людини.

До заяви про примусове вико-
нання рішення, яка подається пред-
ставником стягувача, додається до-
кумент, що підтверджує його повно-
важення.

Стосовно сплати авансових вне-
сків слід зазначити, що у випадку, 
якщо стягувач не надав підтверджен-
ня сплати авансового внеску, якщо 
авансування є обов’язковим – це є 
підставою для повернення виконав-
чого документу без прийняття на ви-
конання. 

При цьому виконавцю слід враху-
вати вимоги ч.3 ст. 26, якою визна-
чено перелік осіб та категорії рішень, 
по яких авансовий внесок не сплачу-
ється (у такому разі стягувач повинен 
додати до заяви про відкриття вико-

навчого провадження копії докумен-
тів, які звільняють його від сплати 
авансового внеску).

Виходячи з аналізу положень 
Конституції України та Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування в 
Україні», органи місцевого самовря-
дування за своєю політико-правовою 
природою не є органами державної 
влади, а є представницькими орга-
нами місцевого самоврядування, 
а тому не  звільняються від сплати 
авансового внеску.

Необхідно звернути увагу, що у 
разі якщо стягувачем подано заяву 
про відкриття виконавчого прова-
дження до набрання чинності цим 
Законом – це не є підставою для 
направлення стягувачу виконавчого 
документа без прийняття до вико-
нання у зв’язку з несплатою авансо-
вого внеску, при цьому моментом по-
дання заяви доцільно вважати дату 
передачі заяви особисто до органу 
державної виконавчої служби або до 
поштового відділення.

Зазначена редакція статті також 
не передбачає повернення виконав-
чого документа стягувачу без при-
йняття до виконання з підстави на-
явності інших передбачених законом 
обставин, що виключають здійснен-
ня виконавчого провадження чи що 
можуть перешкоджати фактичному 
та повному виконанню рішення суду 
(відсутність інформації про місцезна-
ходження майна, конфіскованого за 
результатами розгляду матеріалів 
відповідних органів, відсутність копію 
опису майна чи протоколу вилучення 
майна або довідки про відсутність та-
кого майна під час пред’явлення ви-
конавчого документа про конфіска-
цію майна, описки, помилки тощо). У 
таких випадках виконавець повинен 
відкрити виконавче провадження та 
використати право на звернення до 
суду (іншого органу, посадової осо-
би) щодо подання додаткових доку-
ментів чи виправлення (уточнення) в 
таких документах.

Щодо виконавчих документів, 
які видані до набрання чинності цим 
Законом, слід зазначити, що відпо-
відно до пункту 5 Прикінцевих та пе-
рехідних положень Закону виконавчі 
документи, видані до набрання чин-
ності цим Законом, пред’являються 
до виконання у строки, встановлені 
статтею 12 Закону, якою передбаче-
но, що виконавчі документи можуть 
бути пред’явлені до примусового 
виконання протягом трьох років, 
крім посвідчень комісій по трудових 
спорах та виконавчих документів, 
за якими стягувачем є держава або 
державний орган, які можуть бути 
пред’явлені до примусового виконан-
ня протягом трьох місяців. 

Начальник 
Головного територіального управління 

юстиції у Чернігівській області  
Олег Трейтяк

Підстави для повернення 
виконавчого документа стягувачу 

без прийняття до виконання 
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Заборона відчуження об’єкта нерухомого 
майна є одним із важливих правових інстру-
ментів, що забезпечує і охороняє права та ін-
тереси визначених законодавством суб’єктів. 
Накладення заборони відчуження майна озна-
чає неможливість власника обтяженого майна 
здійснити дії щодо розпорядження ним, зокрема 
відчуження.

Відповідно до пункту 3 Порядку проваджен-
ня органами опіки та піклування діяльності, 
пов’язаної із захистом прав дитини, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 
24.09.2008 № 866 (із змінами) (далі – Порядок 
№ 866), органами опіки та піклування є районні, 
районні у мм. Києві та Севастополі держадмі-
ністрації, виконавчі органи міських, районних у 
містах, сільських, селищних рад (далі – органи 
опіки та піклування), які відповідно до законо-
давства провадять діяльність з надання статусу 
дитини-сироти та дитини, позбавленої батьків-
ського піклування, влаштування дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, 
встановлення опіки та піклування над дітьми-си-
ротами та дітьми, позбавленими батьківського 
піклування, із захисту особистих, майнових та 
житлових прав дітей.

Відповідно до вимог частини 5 статті 177 
Сімейного кодексу України органи опіки та пі-
клування можуть відмовити у наданні дозволу 
на вчинення правочинів щодо нерухомого майна 
дитини з одночасним зверненням до нотаріуса 
щодо накладення заборони відчуження такого 
майна лише у випадках, якщо ними встановле-
но, що:

- мати та/або батько дитини, які (яка, який) 
звернулися за дозволом, позбавлені судом бать-
ківських прав відповідно до статті 164 СК Укра-
їни;

- судом, органом опіки та піклування або 
прокурором постановлено (прийнято) рішення 
про відібрання дитини від батьків (або того з них, 
який звернувся за дозволом) без позбавлення 
їх батьківських прав відповідно до статті 170 СК 
України;

- до суду подано позов про позбавлення 
батьків дитини (або того з них, який звернувся 
за дозволом) батьківських прав особами, зазна-
ченими у статті 165 СК України;

- особа, яка звернулася за дозволом, повідо-
мила про себе неправдиві відомості, що мають 
суттєве значення для вирішення питання про на-
дання дозволу чи відмову в його наданні;

- між батьками дитини немає згоди стосов-
но вчинення правочину щодо нерухомого майна 
дитини;

- між батьками дитини або між одним з них 
та третіми особами існує судовий спір стосовно 
нерухомого майна, за дозволом на вчинення 
правочину щодо якого звернулися батьки дити-
ни (або один з них);

- вчинення правочину призведе до звужен-
ня обсягу існуючих майнових прав дитини та/
або порушення охоронюваних законом інтересів 
дитини.

Зазначений перелік випадків, які вказують-
ся в зверненні щодо накладення заборони, є 
вичерпним.

При вчиненні одним із батьків правочинів 
щодо майна малолітньої дитини вважається, 
що він діє за згодою другого з батьків. Другий з 

батьків має право звернутися до суду з вимогою 
про визнання правочину недійсним як укладено-
го без його згоди, якщо цей правочин виходить 
за межі дрібного побутового. 

Суд у разі позбавлення батьків батьківських 
прав або відібрання дитини без позбавлення 
батьківських прав одночасно накладає заборо-
ну на відчуження майна та житла дітей, про що 
повідомляє нотаріуса за місцем знаходження 
майна та житла.

Заборона на відчуження нерухомого майна 
накладається нотаріусом:

- або за місцем перебування зазначеного 
майна (наприклад, розташування будинку, зе-
мельної ділянки);

- або за місцезнаходженням однієї із сторін 
правочину в зв’язку з яким накладається забо-
рона. 

Так, відповідно до абзацу 3 статті 73 Закону 
України «Про нотаріат» нотаріус за місцем роз-
ташування жилого будинку, квартири, дачі, садо-
вого будинку, гаража, іншого нерухомого майна 
чи місцем розташування земельної ділянки, або 
за місцезнаходженням однієї із сторін правочину 
накладають заборону їх відчуження, зокрема, за 
зверненням органу опіки та піклування з метою 
захисту особистих і майнових прав та інтересів 
дитини, яка має право власності або проживає 
у жилому будинку, квартирі, іншому приміщенні, 
на відчуження якого накладається заборона. Під-
стави накладення заборони на відчуження май-
на визначені в пункті 2 глави 15 розділу ІІ Поряд-
ку вчинення нотаріальних дій нотаріусами Украї-
ни, затвердженим наказом Міністерства юстиції 
України від 22.02.2012 № 296/5 (далі – Порядок), 
серед них, заборона відчуження майна наклада-
ється за зверненням органу опіки та піклування 
з метою захисту особистих і майнових прав та 
інтересів дитини, яка має право власності або 
проживає у жилому будинку, квартирі, іншому 
приміщенні, на відчуження якого накладається 
заборона. Накладання вказаної заборони щодо 
відчуження майна вчиняється шляхом вчинення 
нотаріусом посвідчувального напису про забо-
рону відчуження майна на копії рішення вищеза-
значеного компетентного органу.

Накладання заборони щодо відчуження 
майна реєструється нотаріусами в реєстрі для 
реєстрації нотаріальних дій та реєстрі для реє-
страції заборон відчуження нерухомого та ру-
хомого майна, арештів, накладених на майно 
судами, слідчими органами, і реєстрації зняття 
таких заборон та арештів. Про накладені забо-
рони щодо відчуження майна робиться запис в 
алфавітній книзі обліку реєстрації заборон відчу-
ження нерухомого та рухомого майна, а також 
арештів, накладених на таке майно судами, слід-
чими органами, і реєстрації зняття таких забо-
рон та арештів.

У разі усунення обставин, що обумовили 
накладення заборони відчуження нерухомого 
майна дитини, районна, районна у мм. Києві 
та Севастополі держадміністрація, виконавчий 
орган міської, районної в місті ради звертаєть-
ся до нотаріуса для зняття заборони відчуження 
такого майна. Нотаріус знімає заборону щодо 
відчуження нерухомого майна за заявою вище-
зазначених органів. До заяви додаються примір-
ники правочинів, свідоцтв, що містять запис про 
накладені заборони щодо відчуження.

Рішення районної, районної у містах Києві та 
Севастополі держадміністрації, виконавчого ор-
гану міської, районної в місті ради про надання 
дозволу на вчинення правочинів щодо нерухо-
мого майна дитини або відмову у його наданні 
може бути оскаржено до суду.

Відповідно до статті 74 Закону України «Про 
нотаріат» та підпункту 5.1. пункту 5 глави 15 
розділу ІІ Порядку, одержавши звернення орга-
нів опіки та піклування про усунення обставин, 
що обумовили накладення заборони відчуження 
майна дитини, нотаріус знімає заборону відчу-
ження жилого будинку, квартири, дачі, садового 
будинку, гаража, земельної ділянки, іншого не-
рухомого майна. Якщо заборону знімає нотарі-
ус, який її не накладав, він направляє за місцем 
зберігання справи, що містить відомості про 
накладання заборони, повідомлення про зняття 
заборони.

Про зняття заборони нотаріус робить відпо-
відні відмітки в реєстрі для реєстрації заборон 
відчуження нерухомого та рухомого майна, а 
також арештів, накладених на таке майно суда-
ми, слідчими органами, і реєстрації зняття таких 
заборон та арештів і в Алфавітній книзі обліку 
реєстрації заборон відчуження нерухомого та 
рухомого майна, а також арештів, накладених 
на таке майно судами, слідчими органами, і реє-
страції зняття таких заборон та арештів.

Копії рішень компетентного органу, на яких 
вчинено виконавчий напис про накладення за-
борони, зняття заборони, зберігаються в справі 
№ 02-32 «Документи (постанови, ухвали, пові-
домлення тощо) по накладенню і зняттю заборон 
та арештів відчуження нерухомого та рухомого 
майна», яка передбачена Типовою номенкла-
турою справ державної нотаріальної контори та 
приватного нотаріуса, викладеною в Додатку 
№ 32 до Правил ведення нотаріального діловод-
ства, затвердженого наказом Міністерства юсти-
ції України від 22.12.2010 № 3253/5 (із змінами).

Згідно з частиною 1 статті 224 ЦК України 
правочин, вчинений без дозволу органу опіки та 
піклування (стаття 71 зазначеного Кодексу), є 
нікчемним, Проте, частина 2 цієї статті передба-
чає, що на вимогу заінтересованої особи такий 
правочин може бути визнаний судом дійсним, 
якщо буде встановлено, що він відповідає ін-
тересам фізичної особи, над якою встановлено 
опіку або піклування (наприклад, правочин, який 
привів до покращення майнового стану особи, 
над якою встановлена опіка або піклування, 
або правочин, вчинений з метою запобігання 
погіршенню майнового стану такої особи). З 
позовом про визнання правочину дійсним має 
право звернутися будь-яка заінтересована осо-
ба, наприклад, опікун, піклувальник, орган опіки 
та піклування, уповноважена законом посадова 
особа, контрагент за правочином або інша.

Частина 5 статті 216 ЦК України встанов-
лює, що вимога про застосування наслідків 
недійсності нікчемного правочину може бути 
пред’явлена будь-якою заінтересованою осо-
бою. Суд у разі виявлення ознак нікчемності 
правочину може застосувати відповідні правові 
наслідки за власною ініціативою, тобто навіть 
тоді, коли такі вимоги не містяться в позові.

Начальник Головного територіального
управління юстиції у Чернігівській області  

Олег Трейтяк

Правові наслідки 
недійсності шлюбу

Суть інституту визнання шлюбу недійсним полягає в тому, 
що він не лише припиняє правовідносини, які можуть виникнути 
в майбутньому (це має місце і при розірванні шлюбу), а й понов-
лює те становище, яке існувало до укладання шлюбу.

Усі правові наслідки укладання шлюбу анулюються тільки на 
підставі судового рішення про визнання шлюбу недійсним. Жо-
ден інший орган, крім суду, неправомочний розглядати справу 
про визнання шлюбу недійсним. 

Правові наслідки визнання шлюбу недійсним визначені в 
статті 45 Сімейного кодексу України і полягають у тому, що ви-
знання шлюбу недійним анулює всі правові наслідки шлюбу, тоб-
то ніяких прав та обов’язків між особами, що уклали шлюб, не 
виникає. 

Другою - п’ятою частинами статті 45 Сімейного кодексу 
України визначаються правові наслідки, які застосовуються до 
особи, яка знала про перешкоди до реєстрації шлюбу і прихо-
вала їх від другої сторони і (або) від органу державної реєстрації 
цивільного стану. Такими правовими наслідками є:

- застосування до майна, набутого такими особами в шлюбі, 
застосовуються не норми сімейного права щодо спільної власно-
сті подружжя, а норми цивільного законодавства щодо спільної 
часткової власності, тобто розмір часток на майно визначається 
відповідно до участі таких осіб своєю працею і коштами у при-
дбанні майна. Частка кожного з подружжя щодо такого майна 
може бути визначена угодою або рішенням суду;

- один з подружжя, який є непрацездатним, позбавляється 
права на отримання аліментів від іншого з подружжя. Сума вже 
одержаних аліментів вважається такою, що одержана без до-
статньої правової підстави, і підлягає поверненню відповідно до 
Цивільного кодексу України, але не більш як за останні три роки;

- особі, яка вселилася у житлове приміщення іншої особи у 
зв’язку з реєстрацією з нею недійсного шлюбу, не набуває права 
на проживання у ньому і може бути виселена;

- другий з подружжя, який змінив своє прізвище у зв’язку з 
реєстрацією недійсного шлюбу вважається таким, що іменується 
цим прізвищем без достатньої правової підстави. Отже він зо-
бов’язаний повернутися до свого дошлюбного прізвища.

Застосування статті 45 Сімейного кодексу України має на 
меті, перш за все, захист інтересів одного з подружжя, в вже в 
другу чергу – покарання винної особи. 

Застосування таких санкцій не може бути справедливим, 
якщо один із подружжя не знав і не міг знати про наявність тих 
обставин, які перешкоджають укладанню шлюбу. Так, один з по-
дружжя міг дійсно бажати створити сім’ю, не маючи гадки, що на-
речений або наречена не розірвав(ла) попередній шлюб, уклав(ла) 
шлюб, належним чином виконував свої подружні обов’язки.

Скасування права на аліменти може позбавити непраце-
здатного з подружжя, який потребує матеріальної допомоги, 
можливості отримати кошти для існування. 

Автоматичне застосування правових наслідків, пов’язаних 
з визнанням шлюбу недійсним, суперечило б засадам, на яких 
побудоване сімейне законодавство, принципам справедливості.

Тому, статтею 46 Сімейного кодексу України передбаче-
ні особливі правові наслідки недійсності шлюбу. Особа, яка не 
знала і не могла знати про перешкоди до реєстрації шлюбу, має 
право:

- на поділ майна, набутого у недійсному шлюбі, як спільної 
сумісної власності подружжя;

- на проживання у житловому приміщенні, в яке вона посели-
лася у зв’язку з недійсним шлюбом;

- на аліменти відповідно до статей 75,84,86 та 88 Сімейного 
кодексу України;

- на прізвище, яке вона обрала при реєстрації шлюбу.
Але було б набагато краще, коли таких шлюбів – недійсних, 

не утворювалося взагалі. Адже шлюб – не іграшка, не тимчасо-
вий стан, він повинен стати основою вільного вибору подружжям 
принципів врегулювання певних відносин сімейного життя.

Головний спеціаліст відділу державної реєстрації актів 
цивільного стану  Управління державної реєстрації Головного 

територіального управління юстиції у Чернігівській області
Вікторія  Аксьон 

Відносини, які виникають у сфері державної реє-
страції регулюються Конституцією України, Законом 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань» та нормативно-правовими актами, прийнятими 
відповідно до цього Закону. 

Відповідно до підпункту 4 пункту 1 статті 1 Закону 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань»  державна реєстрація юридичних осіб, громад-
ських формувань, що не мають статусу юридичної 
особи, та фізичних осіб-підприємців (далі – державна 
реєстрація) – це офіційне визнання шляхом засвід-
чення державою факту створення або припинення 
юридичної особи, громадського формування, що не 
має статусу юридичної особи, засвідчення факту на-
явності відповідного статусу громадського об’єднан-
ня, професійної спілки, її організації або об’єднання, 
політичної партії, організації роботодавців, об’єднань 
організацій роботодавців та їхньої символіки, за-
свідчення факту набуття або позбавлення статусу 
підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що 
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських фор-
мувань, про юридичну особу та фізичну особу – під-
приємця, а також проведення інших реєстраційних 
дій, передбачених цим Законом.

Документи для державної реєстрації можуть 
подаватися у паперовій або електронній формі.  У 
паперовій формі документи подаються особисто за-
явником або поштовим відправленням.

Якщо документи подаються особисто, заявник 
пред’являє свій паспорт громадянина України або 
тимчасове посвідчення громадянина України, або 
паспортний документ іноземця, або посвідчення осо-
би без громадянства, або посвідку на постійне або 
тимчасове проживання.

У разі подання документів представником до-
датково подається примірник оригіналу (нотаріально 
засвідчена копія) документа, що засвідчує його пов-
новаження.

Документи в електронній формі подаються заяв-
ником через портал електронних сервісів у порядку, 
визначеному Міністерством юстиції України в Поряд-
ку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань, що не 
мають статусу юридичної особи.

Відповідно до статті 15 Закону України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань» встановлені 
вимоги до оформлення документів, що подаються 
для державної реєстрації:

1) документи мають бути викладені державною 
мовою та додатково, за бажанням заявника, –  іншою 
мовою (крім заяви про державну реєстрацію);

2) текст документів має бути написаний розбір-
ливо (машинодруком або від руки друкованими літе-
рами);

3) документи не повинні містити підчищення 
або дописки, закреслені слова та інші виправлення, 
не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні 
помилки, заповнюватися олівцем, а також містити 
пошкодження, які не дають змоги однозначно тлума-
чити їх зміст;

4) документи в електронній формі мають бути 
оформлені згідно з вимогами, визначеними законо-
давством;

5) заява про державну реєстрацію підписується 
заявником. У разі подання заяви про державну ре-
єстрацію поштовим відправленням справжність під-
пису заявника повинна бути нотаріально засвідчена;

6) рішення уповноваженого органу управління 
юридичної особи повинно бути оформлено з дотри-
манням вимог, встановлених законом, та відповідати 
законодавству.

Рішення уповноваженого органу управління юри-
дичної особи, що подається для державної реєстрації 
змін до відомостей про юридичну особу, що містять-
ся в Єдиному державному реєстрі, викладається у 
письмовій формі, прошивається, пронумеровується 
та підписується засновниками (учасниками), уповно-
важеними ними особами або головою та секретарем 

загальних зборів (у разі прийняття такого рішення 
загальними зборами). Справжність підписів на тако-
му рішенні нотаріально засвідчується, крім випадків, 
передбачених законом.

7) рішення про припинення юридичної особи має 
містити відомості про персональний склад комісії з 
припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комі-
сії), її голову або ліквідатора, реєстраційні номери об-
лікових карток платників податків або серію та номер 
паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовилися від прийняття реєстра-
ційного номера облікової картки платника податків, 
повідомили про це відповідний контролюючий орган і 
мають відмітку в паспорті про право здійснювати пла-
тежі за серією та номером паспорта), про порядок та 
строк заявлення кредиторами своїх вимог;

8) установчий документ юридичної особи, по-
ложення, регламент, список суддів постійно діючого 
третейського суду, статут (положення) громадського 
формування, що не має статусу юридичної особи, 
повинен містити відомості, передбачені законодав-
ством, та відповідати законодавству;

9) установчий документ викладається у пись-
мовій формі, прошивається, пронумеровується та 
підписується засновниками (учасниками), уповнова-
женими ними особами або головою та секретарем 
загальних зборів (у разі прийняття такого рішення 
загальними зборами, крім випадків заснування юри-
дичної особи). Справжність підписів на установчому 
документі нотаріально засвідчується, крім випадків, 
передбачених законом. 

10) установчі документи банків, інших юридич-
них осіб, які згідно із законом підлягають погодженню 
(реєстрації) відповідно Національним банком Украї-
ни, іншими державними органами, подаються з від-
міткою про їх погодження відповідним органом;

11) внесення змін до установчого документа 
юридичної особи, положення, регламенту, списку 
суддів постійно діючого третейського суду, статуту 
(положення) громадського формування, що не має 
статусу юридичної особи, оформляється шляхом ви-

кладення його в новій редакції;
12) передавальний акт (у разі злиття, приєднан-

ня, перетворення) та розподільчий баланс (у разі по-
ділу або виділу) юридичної особи повинні відповідати 
вимогам, встановленим законом. Справжність підпи-
сів на передавальному акті та розподільчому балансі 
юридичної особи нотаріально засвідчується, крім ви-
падків, передбачених законом.

Справжність підписів на передавальному акті 
та розподільчому балансі громадського об’єднання 
чи благодійної організації нотаріально засвідчуєть-
ся лише у разі наявності такої вимоги в установчих 
документах відповідного громадського об’єднання чи 
благодійної організації;

13) документи, видані відповідно до законодав-
ства іноземної держави, повинні бути легалізовані 
(консульська легалізація чи проставлення апостиля) 
в установленому законодавством порядку, якщо 
інше не встановлено міжнародними договорами;

14) документ, викладений іноземною мовою, 
повинен бути перекладений на державну мову із за-
свідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу 
або підпису перекладача в установленому законо-
давством порядку;

15) зображення та опис символіки повинні бути 
оформлені з дотриманням вимог, встановлених зако-
ном, та відповідати законодавству;

16) у разі якщо оригінали документів, необхід-
них для державної реєстрації, відповідно до законо-
давства залишаються у справах державних органів, 
органів місцевого самоврядування, що їх видають, 
заявник подає копії документів, оформлені такими 
органами відповідно до законодавства.

Форми заяв про державну реєстрацію затвер-
джуються Міністерством юстиції України.

Головний спеціаліст відділу державної 
реєстрації друкованих засобів масової інформації 
та громадських формувань Управління державної 
реєстрації Головного територіального управління 

юстиції у Чернігівській області
Ольга Сотова

Накладення нотаріальної заборони на відчуження 
нерухомого майна на вимогу органу опіки та піклування

Вимоги до оформлення документів, що подаються до державної реєстрації
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Зміни в законодавстві щодо вдосконалення процедури державної 
реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності

Особливості подання скарг у сфері державної реєстрації

Порядок надання додаткової оплачуваної відпустки одинокій матері

На сьогоднішній день в нашій державі чи не найакту-
альнішим питанням є спроможність повноцінно захистити 
права власності як щодо об’єктів нерухомості, так і щодо 
корпоративних прав. Незаконне заволодіння правами на 
власність юридичних та фізичних осіб стало одним із нега-
тивних факторів впливу на інвестиційний клімат в Україні, 
на впевненість громадян України в майбутньому. То ж не-
обхідність у законодавчому врегулюванні такого питання є 
нагальною, продиктованою сьогоденням.

Законом України «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо вдосконалення державної реєстра-
ції прав на нерухоме майно та захисту прав власності» від 
06.10.2016 №1666-VIII, який набув чинності 02.11.2016 (далі – 
Закон №1666-VIII) фактично посилено захист прав власності від 
різного роду незаконних реєстраційних дій, водночас посилено 
адміністративну та кримінальну відповідальність суб’єктів реє-
страційних дій, в першу чергу державних реєстраторів, а також 
інших учасників «незаконної змови».

Нині законодавством передбачається, що справжність під-
писів засновника (учасника), уповноваженої ними особи або го-
лови та секретаря загальних зборів на рішенні уповноваженого 
органу управління юридичної особи, що подається для держав-
ної реєстрації змін про юридичну особу, повинна бути нотаріаль-
но засвідчена.

Також, нотаріальному засвідченню підлягають справжність 
підпису на установчому документі, передавальному акті та роз-
подільчому балансі юридичної особи, заяві про вихід з товари-
ства.

Крім того, внесено зміни до законодавства щодо викори-
стання державними реєстраторами прав на нерухоме майно, 
державними реєстраторами юридичних осіб, фізичних осіб-під-
приємців та громадських формувань, нотаріусами лише захище-
них носіїв особистих ключів.

Водночас, з метою належної реалізації права особи, яка 
вважає, що її право порушено, на оскарження рішення, дії або 

бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної ре-
єстрації, збільшено термін для подання скарги до Міністерства 
юстиції України та його територіальних органів з 30 календар-
них днів до 60 календарних днів. В такому разі скарги громадян 
та юридичних осіб на рішення, дії або бездіяльність державних 
реєстраторів розглядаються, а порушені права поновлюються в 
позасудовому порядку.

Одними з найважливіших нововведень в законодавство пе-
редбачено повідомлення власника об’єкта нерухомого майна 
про подання або отримання заяви державним реєстратором 
прав на проведення реєстраційних дій в Державному реєстрі ре-
чових прав на нерухоме майно щодо такої нерухомості. 

Таким чином, власнику надається можливість зупинити реє-
страційні дії. Так, проведення реєстраційних дій державним ре-
єстратором прав зупиняється не лише на підставі рішення суду 
про заборону вчинення реєстраційних дій, що набрало законної 
сили, а ще й на підставі заяви власника об’єкта нерухомого 
майна про заборону вчинення реєстраційних дій щодо влас-
ного об’єкта нерухомості, в цьому разі такий власник об’єкта 
нерухомого майна, у строк, що не перевищує десяти робочих 
днів, повинен подати державному реєстратору рішення суду про 
заборону вчинення реєстраційних дій. У разі неподання такого 
рішення суду державна реєстрація прав продовжується держав-
ним реєстратором на загальних підставах.

Нововведеннями надано право Міністерству юстиції Украї-
ни та його територіальним органам за результатами розгляду 
скарги направити подання про анулювання свідоцтва про право 
на зайняття нотаріальною діяльністю до Вищої кваліфікаційної 
комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України.

З метою виявлення порушень порядку державної реєстрації 
державними реєстраторами, уповноваженими особами суб’єктів 
державної реєстрації запроваджено здійснення Міністерством 
юстиції України постійного моніторингу реєстраційних дій в Дер-
жавному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань.

Так, за результатами моніторингу реєстраційних дій у відпо-
відних реєстрах у разі виявлення порушень порядку державної 
реєстрації державними реєстраторами, уповноваженими особа-
ми суб’єктів державної реєстрації Міністерство юстиції України 
проводить перевірки державних реєстраторів чи суб’єктів дер-
жавної реєстрації. 

У разі, якщо в результаті проведеної перевірки державних 
реєстраторів чи суб’єктів державної реєстрації виявлено при-
йняття такими державними реєстраторами чи суб’єктами дер-
жавної реєстрації рішень з порушенням законодавства, що має 
наслідком порушення прав та законних інтересів фізичних та/
або юридичних осіб, Міністерство юстиції України вживає захо-
дів до негайного повідомлення про це відповідних правоохорон-
них органів для вжиття необхідних заходів, а також заінтересо-
ваних осіб. За результатами проведення перевірок державних 
реєстраторів чи суб’єктів державної реєстрації Міністерство 
юстиції України, у разі виявлення порушень порядку державної 
реєстрації, приймає вмотивоване рішення, що може стосуватися 
тимчасового блокування або ж анулювання доступу державного 
реєстратора до реєстрів, притягнення до адміністративної відпо-
відальності реєстратора, направлення до Вищої кваліфікаційної 
комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України подання про 
анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною ді-
яльністю, скасування акредитації суб’єкта державної реєстрації 
прав.

Вищезазначені зміни мають сприяти запровадженню єв-
ропейських стандартів захисту прав власності, економічних ін-
тересів громадян та інвесторів, зменшити ризики незаконного 
заволодіння майном.

Заступник начальника головного територіального 
управління юстиції з питань державної реєстрації - 

начальник Управління державної реєстрації
Головного територіального управління юстиції

 у Чернігівській області  
В'ячеслав Хардіков 

Протягом 2013 – 2015 років оскарження 
рішень державних реєстраторів речових прав 
на нерухоме майно або юридичних осіб та фі-
зичних осіб-підприємців відбувалося виключ-
но в судовому порядку. Починаючи з 1 січня 
2016 року у зв’язку з реформуванням системи 
державної реєстрації прав на нерухоме майно 
та бізнесу, набуттям чинності нових редакцій  
Закону України «Про державну реєстрацію ре-
чових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 
та Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань», запроваджено 
можливість позасудового оскарження рішень, 
дій та бездіяльності державних реєстраторів 
у сфері державної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно та бізнесу. Такий спосіб 
захисту порушених прав потребує складання 
та подання скарги на рішення, дії або бездіяль-
ність державного реєстратора до Міністерства 
юстиції України  чи його територіальних орга-
нів (головних територіальних управлінь юсти-
ції у областях).

До Міністерства юстиції України скарги пода-
ються у разі :

1) оскарження рішень державного реєстрато-
ра про державну реєстрацію прав або його реє-
страційних дій, крім випадків, коли права набуті 
або реєстраційні дії проведені на підставі рішення 
суду, а також коли щодо нерухомого майна наяв-
ний судовий спір;

2) оскарження рішень, дій або бездіяльності 
територіальних органів Міністерства юстиції Укра-
їни.

У свою чергу, головні територіальні управлін-
ня юстиції в областях розглядають скарги:

1) на рішення, які не пов’язані з  державною 
реєстрацією прав, або рішення, на підставі яких не 
проведено реєстраційних дій (наприклад, рішення 
про зупинення державної реєстрації чи рішення 
про відмову в її проведенні);

 2) на дії або бездіяльність суб’єктів державної 
реєстрації прав.

Зауважуємо, що скарги до територіальних 
управлінь юстиції подаються щодо державного 

реєстратора, суб’єктів державної реєстрації прав, 
які здійснюють діяльність у межах території, на 
якій діє відповідний орган, тобто в межах області. 

Законодавством встановлено строки подання 
скарги. Скарга подається протягом 60 календар-
них днів з дня прийняття рішення, що оскаржу-
ється, або з дня, коли особа дізналася чи могла 
дізнатися про порушення її прав відповідною дією 
чи бездіяльністю. На підтвердження фактів дотри-
мання строку подання скарги, рекомендуємо до-
давати до скарги копію рішення, що оскаржується, 
інформаційну довідку з Державного реєстру речо-
вих прав на нерухоме майно або витяг з  Єдино-
го державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань (в 
цих документах вказується дата їх формування) 
та зазначити про дотримання строку у змісті скар-
ги. Рішення, дії або бездіяльність головних тери-
торіальних управлінь юстиції при розгляді скарг 
можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції 
України протягом 15 календарних днів. Звертаємо 
увагу, що пропуск встановленого законом строку 
подачі скарги є підставою для відмови у задово-
ленні скарги.

Днем подання скарги вважається день її фак-
тичного отримання, а в разі надсилання поштою – 
дата отримання відправлення відділенням пошти. 
Якщо останній день строку для подання скарги 
припадає на вихідний або святковий день, він пе-
реноситься на наступний робочий день.

Крім цього, законодавством передбачено, що 
скарга подається особою, яка вважає, що її права 
порушено, у письмовій формі та має містити:

1) повне найменування (ім’я) скаржника, його 
місце проживання чи перебування (для фізичних 
осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), 
а також найменування (ім’я) представника скарж-
ника, якщо скарга подається представником;

2) реквізити рішення державного реєстрато-
ра, яке оскаржується (у випадку оскраження рі-
шення державного реєстратора речових прав на 
нерухоме майно);

3) зміст оскаржуваного рішення, дій чи безді-
яльності та норми законодавства, які порушено, 
на думку скаржника;

4) викладення обставин, якими скаржник об-
ґрунтовує свої вимоги;

Слід звернути увагу скаржників на належне 
обґрунтування своїх вимог, необхідність наводити 
переконливі доводи на підтвердження незакон-
ності рішення, дії або бездіяльності державного 
реєстратора. Наприклад, не буде належним об-
ґрунтуванням лише посилання на статтю закону 
та відтворення її змісту без конкретної вказівки на 
те, в чому саме полягає порушення вимог законо-
давства, яке вчинене державним реєстратором.

5) відомості про наявність чи відсутність су-
дового спору з порушеного у скарзі питання, що 
може мати наслідком скасування оскаржуваного 
рішення державного реєстратора, повідомлення 
або реєстраційної дії та/або внесення відомостей 
до Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно, або Єдиного державного реєстру юридич-
них осіб, фізичних осіб-підприємців та громад-
ських формувань;

6) відомості про бажання скаржника та / або 
його представника взяти участь у розгляді відпо-
відної скарги по суті та спосіб отримання запро-
шення;

7) підпис скаржника або його представника із 
зазначенням дати складання скарги.

До скарги додаються засвідчені в установле-
ному порядку копії документів, що підтверджують 
факт порушення прав скаржника у результаті 
прийняття рішення державним реєстратором (за 
наявності), а також якщо скарга подається пред-
ставником скаржника - довіреність чи інший доку-
мент, що підтверджує повноваження такого пред-
ставника, або копія такого документа, засвідчена 
в установленому порядку. Порядок засвідчення ко-
пій документів визначений пунктами 5.26, 5.27 На-
ціонального стандарту України Державної уніфіко-
ваної системи документації, Уніфікованої системи 
організаційно - розпорядчої документації «Вимоги 
до оформлювання документів» (ДСТУ 4163-2003, 
затвердженого наказом Держспоживстандарту 
України від 07.04.2003 № 55). За вказаним норма-
тивно-правовим актом, відмітка про засвідчення 
копії документа складається: зі слів «Згідно з ори-
гіналом»; особистого підпису особи, яка засвідчує 

копію, її ініціалів та прізвища; дати засвідчення ко-
пії, яка проставляється нижче підпису.

Скарга розглядається у строки, встановлені 
статтею 20 Закону України «Про звернення гро-
мадян», а саме – протягом одного місяця від дня 
її надходження. Строки обчислюються з моменту 
реєстрації скарги суб’єктом розгляду. У разі якщо 
розгляд та вирішення скарги потребують перевір-
ки діяльності державного реєстратора, суб’єкта 
державної реєстрації прав, а також залучення 
скаржника чи інших осіб, строки розгляду та вирі-
шення скарги може бути подовжено, з обов’язко-
вим повідомленням про це скаржника. При цьому 
загальний строк розгляду та вирішення скарги не 
може перевищувати 45 календарних днів.

За результатами розгляду скарги Міністер-
ство юстиції України та його територіальні орга-
ни приймають мотивоване рішення про повне чи 
часткове задоволення скарги або про відмову в 
задоволенні скарги, яке протягом трьох робочих 
днів надсилається скаржнику. У рішенні про задо-
волення скарги зазначаються визначені законом 
варіанти відновлення порушених прав скаржника 
(наприклад, скасування рішення про державну ре-
єстрацію речових прав, скасування реєстраційної 
дії).

Оскарження рішень, дій, бездіяльності дер-
жавних реєстраторів є дієвим способом захисту 
порушених прав, який не потребує додаткових 
грошових витрат, оскільки подання скарг є без-
коштовним. За додатковими консультаціями та 
допомогою в складанні скарги Ви можете звер-
нутися до відділу розгляду звернень та забезпе-
чення діяльності комісії з питань розгляду скарг у 
сфері державної реєстрації Управління державної 
реєстрації Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області.

Головний спеціаліст відділу розгляду 
звернень та забезпечення діяльності комісії з 

питань розгляду скарг у сфері державної 
реєстрації Управління державної реєстрації 

Головного територіального управління  
юстиції у Чернігівській області

Олег Юрченко                                

З метою створення сприятливих умов для догляду та виховання дітей 
статтею 1821 Кодексу законів про працю України та статтею 19 Закону 
України “ Про відпустки” від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР перед-
бачено надання працівникам, які мають дітей, соціальної додаткової від-
пустки.  

Відповідно до Закону України від 22 жовтня 2004 року № 2128-ІV, пе-
релік осіб, які мають право на зазначену додаткову відпустку, доповнено 
категорією “одинока мати”. Закон № 2128 набрав чинності 18 листопада 
2004 року. 

Отже, згідно зі статтею 19 Закону про відпустки одинокій матері нада-
ється щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 7 календарних 
днів без урахування святкових і неробочих днів,  визначених статтею 73 
КЗпП України. 

 Одинокою матiр'ю слiд вважати жiнку, яка не перебуває у шлюбi i в 
свiдоцтвi про народження дитини якої вiдсутнiй запис про батька дитини чи 
запис про батька зроблено у встановленому порядку за вказiвкою матерi; 
вдову; жiнку, яка виховує дитину без батька (в тому числi розлучену жiнку, 
яка виховує дитину без батька, незважаючи на факт отримання алiментiв, 
i жiнку, яка вийшла замiж, але її дитина новим чоловiком не всиновлена). 
Таке визначення поняття „одинока мати” застасовується тiльки для на-

дання пiльг i гарантiй, встановлених Кодексом законiв про працю України 
щодо вiдпусток.

Якщо батько визнаний таким, що бере участь у вихованнi дитини 
(коли він разом проживає з дитиною або є iншi докази його участi у вихо-
ваннi дитини), така вiдпустка працівницi не надається.

Особи, перелiченi у статті 19 Закону України „Про вiдпустки”, втра-
чають цю пiльгу, коли дитина досягла граничного вiку, передбаченого 
законодавством. Примiром, Законом України „Про вiдпустки” (стаття 19) 
визначено вiк дiтей тiльки для такої кaтeгopiї працiвникiв, як „жiнка, яка 
працює i має двох або бiльше дiтей вiком до 15 рокiв”. Вiк дитини-iнвалiда, 
всиновленої дитини, дитини пiд опiкою, дитини в одинокої матерi (батька) 
цим законом не встановлено, тому слiд керуватися iншими нормами за-
конодавства.

Так, вiдповiдно до статтi 1 Закону України „Про охорону дитинства” та 
статтi 2 3aкoнy України «Про державну допомогу сiм’ям з дiтьми”, дитина 
— це особа вiком до 18 рокiв (повнолiття), якщо згiдно iз законом, застосо-
вуваним до неї, вона не набуває прав повнолiтньої ранiше.

Додаткові відпустки працівникам, які мають дітей, надаються понад 
тривалість щорічної відпустки, передбаченої статтями 6, 7 і 8 Закону Укра-
їни “Про відпустки”, а також понад тривалість щорічних відпусток, установ-

лених іншими законами та нормативно-правовими актами  і переносяться 
на інший період або продовжуються в порядку, визначеному статтею 11 
цього Закону.

Оскільки вказані відпустки являються соціальними відпустками і не 
відносяться до щорічних, то вони можуть надаватися в будь-який час впро-
довж календарного року, незалежно від відпрацьованого часу та дати на-
родження дитини - до чи після.   

В разі якщо працівник, який має право на соціальну відпустку, з яки-
хось причин не скористався своїм правом на відпустку в році досягнення 
дитиною певного віку чи за попередні роки, він має право використати цю 
відпустку, а в разі звільнення йому повинна бути виплачена компенсація 
за всі невикористані дні відпусток, як це передбачено статтею 24 Закону 
України “ Про відпустки”.           

Законодавством не передбачено строку давності, після якого втра-
чається право на додаткову соціальну відпустку працівникам, які мають 
дітей.
 Заступник начальника відділу кадрової роботи та державної служби

Головного територіального управління юстиції у
Чернігівській області

Алла Сердюк
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Графік проведення прямої «гарячої» телефонної лінії по Головному територіальному 
управлінню юстиції у Чернігівській області у грудні 2016 року

28 грудня 2016 року в Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області 
відбудеться пряма «гаряча» телефонна лінія. З 15.30 до 16.30 на запитання громадян відповідатиме 
заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої 
служби – начальник Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області - П’ятниця Сергій Миколайович. 

 Телефон «гарячої» лінії – 60-44-99.

Проведено круглий 
стіл з представниками 

громадських формувань
24 листопада 2016 року керівництвом Головного територіального управління юстиції у Чернігівській 

області для представників громадських об’єднань, професійних спілок, організацій роботодавців та ін-
ших громадських формувань проведено «круглий стіл» на тему: «Актуальні питання в сфері державної 
реєстрації громадських формувань».

«Як ми вже знаємо, усі громадські об'єднання, зареєстровані до 1 січня 2013 року, мають привести свої 
статути у відповідність до вимог Закону України «Про громадські об'єднання» до кінця поточного року. Також 
1 січня 2017 року спливає термін, встановлений для приведення у відповідність до вимог Податкового кодексу 
ваших статутів для внесення до Реєстру неприбуткових організацій», - такими словами розпочав засідання 
начальник Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області Олег Трейтяк.

Керівник управління юстиції також зазначив, що в окремих регіонах України склалася соціальна напруга 
з питань державної реєстрації громадських формувань, тому існує необхідність додаткового інформування 
стосовно прийому документів через систему фронт-офісів Центрів надання адміністративних послуг.

«Наша зустріч сьогодні присвячена актуальним питанням у сфері державної реєстрації громадських фор-
мувань, аспектам реалізації норм податкового законодавства під час внесення змін до установчих документів 
громадських формувань, проблемним питанням та помилкам у рішеннях про внесення змін до установчих 
документів, що подаються для державної реєстрації змін до відомостей про громадські формування, що міс-
тяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань», - поінформував він.

Начальник Управління державної реєстрації В'ячеслав Хардіков ознайомив присутніх з головними аспек-
тами Податкового кодексу України щодо внесення змін до установчих документів громадських формувань, 
акцентував увагу на відомостях, що мають міститися в статутах громадських об'єднань та інформації, що має 
міститися в установчих документах для отримання громадськими об'єднаннями відповідного статусу «непри-
буткової організації», перелічив перелік документів, необхідних при державній реєстрації змін до відомостей 
громадського об'єднання та окреслив строки розгляду документів, поданих для державної реєстрації змін.

Учасники «круглого столу» отримали наочний посібник «Доступні та прості підказки для заявників (для 
внесення змін у статутні документи)», підготовлений Управлінням державної реєстрації для ознайомлення 
та на допомогу в заповненні (оформленні) документів, що подаються державному реєстратору для внесення 
відповідних змін.

Втрата трудової 
книжки

Трудова книжка є основним документом, що підтвер-
джує трудову діяльність працівника: в ній фіксується весь 
трудовий досвід та розраховується пенсія при досягнен-
ні пенсійного віку. Втрата трудової книжки несе труднощі 
для працівника, зокрема проходження складної процеду-
ри по відновленню документа, а також неможливість от-
римати робоче місце до відновлення книжки. Причини її 
втрати можуть бути різними.

На жаль, трудова книжка не підлягає відновленню. Можна 
лише оформити дублікат, тим не менш, його цілком буде до-
статньо. При цьому в трудовій книжці і особистій картці пра-
цівника робляться відмітки про видачу дубліката (ставиться 
відповідний штамп).

Особа, яка загубила трудову книжку, зобов’язана негай-
но заявити про це власнику або уповноваженому ним органу 
за місцем останньої роботи згідно пункту 5.1. Інструкції про 
порядок ведення трудових книжок працівників, затвердже-
ної наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції 
України та Міністерства соціального захисту населення Укра-
їни від 29.07.1993 № 58, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 17.08.1993 за № 110 (із змінами). Не пізніше 15 
днів після заяви, а у разі ускладнення в інші строки власник 
або уповноважений ним орган видає працівнику іншу трудову 
книжку або вкладиш до неї з написом «Дублікат». При цьому 
зазначивши на ній у правому верхньому кутку першої сторін-
ки — «Дублікат». Заповнюється дублікат трудової книжки за 
загальними правилами за місцем останньої роботи на підставі 
раніше виданих наказів (розпоряджень). Якщо ж працівник до 
влаштування на це підприємство вже працював, то при запов-
ненні дубліката трудової книжки працівник, який заповнює 
«трудову», в розділ «Відомості про роботу» спочатку вносить 
запис про загальний стаж роботи до влаштування на це під-
приємство, який підтверджується документами. Стаж підтвер-
джується документами (довідками з попередніх місць роботи 
про трудовий стаж). 

Загальний стаж роботи записується сумарно, тобто за-
значається загальна кількість років, місяців, днів роботи без 
уточнення, на якому підприємстві, в які періоди часу і на яких 
посадах працював у минулому власник трудової книжки.

Після цього загальний стаж, підтверджений належно 
оформленими документами, записується по окремих періо-
дах роботи в такому порядку: зазначається дата прийняття на 
роботу; найменування підприємства, де працював працівник, 
а також цех (відділ) і посада (робота), на яку було прийнято 
працівника.

Запис у дублікаті трудової книжки відомостей про роботу 
за сумісництвом та за суміщенням професій провадиться за 
бажанням працівника. 

Якщо з поданих документів видно, що працівник перево-
дився на іншу постійну роботу на тому ж самому підприємстві, 
то про це робиться відповідний запис.

Після цього записується дата та причина звільнення, якщо 
у поданому працівником документі є такі дані.

В  дублікат  трудової  книжки вносяться тільки ті дані, що 
є у документах. Зазначаються найменування,  дата і номер 
документа, на   підставі  якого  проведено  відповідні  записи  
у  дублікаті. Документи, що підтверджують стаж роботи, по-
вертаються їх власнику. 

Дублікат  трудової  книжки  також  може бути виданий за 
новим  місцем  роботи  у зв’язку з відсутністю доступу до тру-
дової книжки  працівника  внаслідок  надзвичайної ситуації, 
або проведення антитерористичної операції на території, де 
працював працівник.

Дублікат  видається на підставі заяви працівника та от-
риманої ним   у  письмовому  вигляді  інформації  зі  штабу  з  
ліквідації наслідків   надзвичайної   ситуації про виникнення  
надзвичайної ситуації  або Антитерористичного центру при 
Службі безпеки України про проведення антитерористичної  
операції  на  території,  де працював працівник, що надається 
в довільній формі.

У  разі  відновлення  доступу  до  трудової  книжки  запи-
си з дубліката  про періоди роботи переносяться до трудової 
книжки. При цьому  на  першій  сторінці  дубліката  робиться  
напис: "Дублікат анульовано", посвідчується печаткою робо-
тодавця за останнім місцем роботи працівника та дублікат по-
вертається його власнику.

При виписуванні трудової книжки або вкладиша до неї 
або дубліката трудової книжки власник або уповноважений 
ним орган стягує з працівника суму її вартості.

Якщо трудова книжка працівника загублена підприєм-
ством внаслідок стихійного лиха або з інших причин, то йому 
видається дублікат трудової книжки без стягнення її вартості.

Головний спеціаліст відділу систематизації 
законодавства, правової роботи та правової освіти 
Управління реєстрації нормативно-правових актів, 

правової роботи та правової освіти 
Головного територіального управління юстиції

 у Чернігівській області  
Наталія Петухова


