
Газета Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області

ЮСТИЦІЯ 
   ЧЕРНІГІВЩИНИ

ЮСТИЦІЯ 
   ЧЕРНІГІВЩИНИ

№2 (30)
28 лютого
2017 року

3 РОКИ РОБОТИ НОВОЇ КОМАНДИ МІН’ЮСТУ: 
перетворення з корупційного монстра на 

Міністерство справедливості та зручних сервісів
За 3 роки, які минули з моменту приходу до Мініс-

терства юстиції нової команди на чолі з Міністром юс-
тиції Павлом Петренком, у відомстві вдалося провести 
кардинальні реформи, які забезпечили перетворення 
органу із бюрократичного монстра радянського зразка 
у сучасну динамічну структуру, головною метою якої є 
забезпечення справедливості й захисту громадян, а та-
кож надання українцям зручних та комфортних сервісів.

Було проведено структурну та кадрову реформи, які 
стали фундаментом для запровадження усіх змін у міністер-
стві. Передовсім було проведено внутрішній аудит, ліквідо-
вано дублюючі функції та скорочено кількість департаментів 
у центральному апараті Мін’юсту з 46 до 35. Загальна кіль-
кість чиновників по системі за ці роки скоротилася вдвічі - з 
26 до 13 тисяч. Разом з тим розроблено та запроваджено 
єдину структуру регіональних органів юстиції та запрова-
джено відкриті та прозорі відбори на вакантні посади всіх 
рівнів, що дало можливість залучити нових спеціалістів до 
роботи Мін’юсту.

Серед перших кроків також була ліквідація корупційних 
схем старої влади, через які держава втрачала мільярди бю-
джетних коштів.

Ми стали першим органом, який не лише відкрито го-
ворив про прозорість, а й зробив перші реальні кроки у цьо-
му напрямку, відкривши доступ до реєстрів, якими оперує 
Мін’юст.

Ще одним важливим кроком, який дав можливість по-
бороти корупцію та забезпечити громадян зручними послу-
гами, стала кардинальна реформа Державної реєстраційної 
служби, про хабарі в якій складалися легенди.

Зокрема, було ліквідовано ДРС як окремий структурний 
підрозділ, а функцію державних реєстраторів у сфері реєстра-
ції нерухомості та бізнесу передано місцевій владі, нотаріусам 
та акредитованим суб’єктам. Нині ці послуги надає майже 10 
тисяч суб’єктів, а такі поняття як черги, хабарі та хамство ві-
дійшли у минуле. Нині вже підготовлено грунт для передачі на 
місця послуг у сфері реєстрації актів цивільного стану.

Так само ми стали піонерами у сфері боротьби з таким 
ганебним явищем, як рейдерство. На жаль, роками держава 
не лише не боролася із захопленнями майна, а й своїм мов-
чанням заохочувала окремих «ділків» до таких дій. Через це 
Україна залишалася сірою зоною, де права власників існу-
ють лише на папері, що відлякувало закордонних інвесторів.

З початку минулого року запущено роботу Комісії з роз-
гляду скарг на дії державних реєстраторів при Міністерстві 
юстиції. Розглянутто понад 1000 скарг, серед яких - 500 за-
доволено.

Окрім цього, прийнято Антирейдерський закон (№5067), 
який забезпечив реальне покарання для всіх, хто причетний 
до рейдерства – до 10 років зі спецконфіскацією майна. Піс-
ля прийняття закону кількість скарг на спроби захоплення 
знизилася на порядок.

Так само ми піклуємося про захист простих громадян. 
Триває реалізація найбільшого соціального проекту Уряду з 
надання безоплатної правової допомоги. В наших центрах 
та бюро українці, які раніше не могли дозволити собі захист 
через відсутність коштів на приватного адвоката, можуть от-
римати консультацію чи представника у суді.

Нині вже відкрито 549 точок доступу до безоплатної 
правової допомоги, оброблено 398 тисяч звернень грома-
дян, 53 тисячі українців отримали безкоштовного адвоката. 
Окрім того адвокати системи БПД домоглися 2000 виправ-
дувальних вироків у кримінальних справах, врятувавши від 
тюрми 2000 огульно звинувачених громадян.

Запроваджено Онлайн сервіси для населення та бізне-
су, які дають можливість отримати послуги, не виходячи з 
дому чи офісу. За час дії проекту громадянами вчинено 62 
млн реєстраційних дій та отримано більше 1 млн платних 
послуг.

Триває запуск сучасних послуг, які роблять життя міль-
йонів українців значно простішим. Зокрема, проектом Мініс-
терства юстиції з  видачі свідоцтв про народження можна 
скористатися у 474 медичних закладах по всій країні. За 
новою зручною процедурою перші документи видані 114 
тисячам малюків. Окрім цього, в рамках пілотного проекту, 
проводиться реєстрація місця проживання новонароджено-
го. Даною послугою скористалися вже 1703 батьків.

Ще однією новацією Мін’юсту є проект «Шлюб за добу», 
який дає можливість парі самій визначитися з датою та 
часом весілля. Нині до сервісу вже долучилися 20 міст, де 
побралися понад 5200 пар. А найголовніше – за даною про-
цедурою можуть отримати легальні документи про шлюб 
мешканці тимчасово окупованих та непідконтрольних укра-
їнській владі регіонів. Для цього їм достатньо обрати дату 
та час та усього раз приїхати на контрольовану територію.

Триває реформа системи виконання судових та інших 
рішень. Прийнято закони «Про органи та осіб, які здійсню-
ють примусове виконання судових рішень і рішень інших 
органів» та «Про виконавче провадження», якими запро-
ваджено інститут приватних виконавців, автоматизацію 
процедури виконання рішень та забезпечено достойну оп-
лату за швидку та якісну роботу.

Дано старт найскладнішій реформі Міністерства юсти-
ції – реформі пенітенціарної системи. Вже ліквідовано стару 
Державну пенітенціарну службу, створено 3 управління в 
Мін’юсті та 6 міжрегіональних управлінь. Запущено проект 
державно-приватного партнерства для будівництва нових 
слідчих ізоляторів у Києві та Львові. Дано старт створенню 
повноцінної системи пробації, яка забезпечить ресоціалі-
зацію ув’язнених та їх повернення до нормального життя у 
суспільстві.

Важливим напрямком роботи відомства є антикорупцій-
на робота. За цим напрямком розроблено сучасне антико-
рупційне законодавство, забезпечено запуск антикорупцій-
них органів та дано старт системі електронного декларуван-
ня.

За безпосередньої участі Міністерства юстиції розро-
блено зміни до Конституції України та імплементаційний за-
кон, які забезпечили старт судової реформи.

Так само триває робота із захисту інтересів України у 
міжнародних судах, передовсім проти агресора. Зокрема, 
подано 5 справ «Україна проти Росії» до Європейського 
суду з прав людини та справа щодо порушення Росією 2 
конвенцій до Міжнародного суду ООН. На постійній основі 
проводиться збір, підготовка та передача до судів доказів 
щодо анексії Криму Росією, дискримінації прав українців та 
кримських татар та організації агресором терактів на тери-
торії України.

Запроваджено систему електронних торгів арешто-
ваним майном «СЕТАМ» – це майданчик відкритих торгів, 
доступ до якого мають усі бажаючі. За останній рік тут реа-
лізовано 14 тис. лотів загальною вартістю 2,4 млрд грн. До 
державного бюджету від діяльності СЕТАМ надійшло 230 
млн грн.

Мін’юстом також проведено процес очищення влади у 
державних органах. Нині до реєстру люстрованих осіб вне-
сено 937 осіб. Тисячі чиновників добровільно залишили свої 
посади, не діждавшись перевірок.

Пілотні проекти Мін’юсту ефективні та популярні 
серед населення – Павло Мороз

14 лютого 2017 року в Чернігівській міській раді відбулось урочисте відкриття пілотного проекту «Шлюб за добу» за участі 
заступника Міністра юстиції з питань державної реєстрації Павла Мороза.

На заході також були присутні міський голова Владислав Атрошенко, заступник голови — керівник апарату облдержадміністрації 
Наталія Романова та начальник Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області Олег Трейтяк.

Наше місто стало одним з двадцяти міст України, де можна скористатися новаціями Міністерства юстиції і зареєструвати стосунки 
за прискореною процедурою.

«Наш пілот доводить свою ефективність та користується популярністю серед населення. Наразі вже 5000 пар офіційно оформили 
свої стосунки за один день. Впевнений, що скоро одружитися за 24 години буде можливо у кожному куточку країни. Адже пілот Мін’юсту 
- це частинка євроінтеграції, частинка свободи та додаткове право вибору для наших громадян», – підкреслив Павло Мороз.

Також заступник Міністра юстиції разом з Чернігівським міським головою відвідали міський пологовий будинок, де вручили свідоцтва 
про народження семи молодим мамам. «Для батьків дуже важливо з перших хвилин життя новонародженого бути поруч, а не турбува-
тись про папери. Саме тому Міністерство юстиції запровадило такий зручний сервіс. Сьогодні у майже 500 закладах охорони здоров’я по 
всій країні кожен малюк може отримати свій перший документ», – сказав Павло Мороз журналістам.

Нагадаємо, що Чернігів був першим містом, де запрацювала така послуга. З серпня 2015 року нею скористалось близько 2000 осіб. 
А ще від листопада 2016 року додатково надається і послуга з реєстрації місця проживання новонароджених, за цей час вже прийнято 
майже 100 заяв. У планах Мін’юсту – запустити послугу з оформлення документів на отримання соціальної допомоги при народженні.

Головне територіальне управління юстиції у 
Чернігівській області як суб’єкт захисту прав у 

сфері державної реєстрації нерухомості та бізнесу
Відносини у сферах державної реєстрації бізнесу та нерухомості наразі регулюються 

Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань» та Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень», які були прийняті ще у 2003 та 2004 році відповідно.

До сьогодні ці законодавчі акти зазнали десятки змін, були викладені у декількох ре-
дакціях, але до 2016 року незмінним було правило - всі державні реєстратори нерухомості 
та бізнесу, де б вони не працювали, чи то в бюро технічної інвентаризації чи в органах 
юстиції, були самостійними та незалежними, а їх рішення підлягали оскарженню лише у 
судовому порядку.

В 2016 році відбулись кардинальні перетворення в системі суб’єктів державної реє-
страції, а також знакові зміни в процедурі державної реєстрації прав та бізнесу.

Одночасно с децентралізацією у сфері державної реєстрації та передачею відповідних 
функцій місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування, Мініс-
терство юстиції та його територіальні органи отримали повноваження по розгляду скарг 
на рішення, дії та бездіяльність державних реєстраторів та суб’єктів державної реєстрації. 
Це означало появу безкоштовної альтернативи судовому захисту порушених прав у цих 
сферах.

Скарги розглядаються комісією з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, 
а її висновки оформляються рішеннями у формі наказу Головного територіального управ-
ління юстиції у Чернігівській області.

До складу комісії при Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській об-
ласті входить начальник управління, а також керівники та спеціалісти Управління державної 
реєстрації.

Відповідно до наданих повноважень Головне територіальне управління юстиції у Чер-
нігівській області на підставі висновків відповідн ої комісії може приймати рішення про ска-
сування відмови з наступним проведенням державної р еєстрації нерухомості чи бізнесу, 
вносити зміни до записів реєстру чи виправляти технічні помилки, допущені державними 
реєстраторами, тимчасово блокувати доступ державних реєстраторів до Державних та 
Єдиних реєстрів прав, а також направляти до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при 
Міністерстві юстиції України подання щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття но-
таріальною діяльністю. Також секретар комісії наділений повноваженнями з складання про-
токолів про адміністративні правопорушення, які передбачені статтями 16611 «Порушення 
законодавства про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань» та 16623 «Порушення порядку державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень» Кодексу України про адміністративні правопору-
шення.

Крім безкоштовності, слід відзначити стислі строки розгляду та вирішення скарги, які 
не можуть перевищувати 45 календарних днів.

Скаржникам необхідно звернути увагу на строк оскарження рішень, дій та бездіяльно-
сті - це 60 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли осо-
ба дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю, а 
також на визначені законодавством вимоги до написання скарги, які вцілому є зрозумілими 
та лаконічними, але дотримання яких є важливим для успішного розгляду скарги: вказати 
ім’я чи найменування скаржника та його місцезнаходження, зазначити, у разі наявності, 
реквізити оскаржуваного рішення, його зміст та норми законодавства, які порушуються, 
викласти свої вимоги та обставини, якими вони обґрунтовуються. Обов’язково слід вказа-
ти про наявність/відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання, що може бути 
наслідком скасування оскаржуваного рішення, дії чи бездіяльності. До скарги необхідно до-
давати засвідчені належним чином документи, що підтверджують факти порушення прав, 
а також у випадках представництв а – відповідні документи, що посвідчують повноваження, 
наприклад, довіреність.

Слід також згадати, що наприкінці 2016 року урядом була прийнята постанова, якою 
затверджено Порядок здійснення контролю у сфері державної реєстрації.

Цей порядок визначив процедуру здійснення Міністерством юстиції України контролю 
за діяльністю  у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 
і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань.

Однією  з підстав для проведення контролю Мін’юстом є обґрунтовані подання терито-
ріальних органів юстиції, зокрема, Головного територіального управління юстиції у Черні-
гівській області.

Такі подання розглядаються протягом 20 робочих днів і у разі виявлення порушень 
порядку державної реєстрації Міністерство юстиції України проводить камеральну (відбу-
вається в приміщенні Мін’юсту виключно на підставі даних реєстрів) перевірку відповідного 
державного реєстратора чи суб’єкта державної реєстрації.

Начальник Головного територіального
управління юстиції у Чернігівській області 

Олег Трейтяк
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Застава - традиційний майновий вид забезпечення виконання зобов’язання, при 
якому кредитор - заставодержатель має право у разі невиконання боржником (заста-
водавцем) зобов’язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок 
заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо 
інше не встановлено законом.

Будучи одним із найпоширеніших забезпечень, застава ефективно стимулює 
боржника до належного виконання своїх зобов’язань можливістю втрати майна, а в 
разі їх невиконання є дієвим способом задоволення інтересів кредитора.

Предметом застави може бути будь-яке майно (речі, гроші, цінні папери, майнові 
права) за винятком тих обмежень, що встановлюються законом. Зокрема, не може 
бути заставлене: 1) майно, вилучене з цивільного обороту; 2) національні культурні 
та історичні цінності, які є об’єктами державної власності і занесені або підлягають 
занесенню до Державного реєстру національної культурної спадщини; 3) інше майно, 
застава якого прямо заборонена законом. Крім того, не можуть бути заставлені ви-
моги, що мають особистий характер, наприклад вимоги про стягнення аліментів, про 
відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю громадянина. При цьому, закон 
передбачає можливість застави так званого «майбутнього майна» - речей та май-
нових прав, які заставодавець набуде після укладення угоди про заставу (майбутній 
урожай, приплід худоби тощо).

Сторонами договору застави є заставодержатель - кредитор за основним зо-
бов’язанням, та заставодавець - особа, яка надає майно у заставу. Кредитор-заста-
водержатель набуває заставне право на заставлене майно, отже, річ, яка є власністю 
однієї особи, стає обтяженою на користь іншої особи. Тому кредитора-заставодержа-
теля інакше називають обтяжувач, а право застави, яке йому належить, забезпечу-
вальним обтяженням.

Укладати договір застави можуть фізичні особи, юридичні особи, держава, інші 
суб’єкти публічного права. Законом можуть бути встановлені обмеження щодо мож-
ливості певних суб’єктів виступати заставодержателями чи заставодавцями майна.

Специфіка самих заставних відносин полягає в тому, що багато питань віддаєть-
ся на погодження сторін договору застави. Таким чином можна говорити про те, що 
договір між сторонами є визначальним у відносинах між ними. 

Загальна вимога до договору застави полягає в тому, що він має бути укладе-
ний в письмовій формі. Договори про заставу нерухомого майна (жилого будинку, 
квартири, дачі, садового будинку, гаража, інших будівель та споруд, підприємства 
чи його структурного підрозділу, земельної ділянки, багаторічних насаджень тощо), 
транспортних засобів, космічних об’єктів, товарів в обороті або у переробці підлягають 
обов’язковому нотаріальному посвідченню.

Посвідчення угод про заставу житлового будинку, квартири, дачі, садового бу-
динку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна (іпотека) провадиться за 
місцезнаходженням вказаного майна або за місцезнаходженням (місцем реєстрації) 
однієї із сторін відповідного правочину. Договори про заставу транспортних засобів, 
що підлягають державній реєстрації, провадяться за місцезнаходженням (місцем ре-
єстрації) цього майна або за місцезнаходженням (місцем реєстрації) однієї із сторін 
відповідного правочину, договори застави космічних об’єктів – за місцем реєстрації 
цих об’єктів. Законодавством України може бути передбачено й інші випадки нотарі-
ального посвідчення договору застави. Угодою сторін може бути передбачено нотарі-
альне посвідчення договору застави і в тих випадках, коли це є не обов’язковим в силу 
законодавства України, але на цьому наполягає одна із сторін. 

Одночасно з посвідченням договору про іпотеку нотаріус, якщо це передбачено 
договором, накладає заборону на відчуження предмета іпотеки.

Особливої уваги заслуговує застава майна, що знаходиться у спільній сумісній чи 
спільній частковій власності. Різниця між цими формами полягає в тому, що сумісна 
власність належить кільком особам без визначення їх часток, а часткова - з визначен-
ням частки кожного. До спільної сумісної власності належить майно, нажите подруж-
жям під час шлюбу та майно селянських (фермерських) господарств. Для спільної 
сумісної власності характерно, що право розпорядження всім спільним майном на-
лежить в рівній мірі всім співвласникам. На відчуження спільного майна (а отже і на 
його заставу) в такому випадку необхідна згода всіх співвласників. Закон не визначає, 
яким чином ця згода повинна виражатися, але якщо угода про заставу потребує нота-
ріального засвідчення, то необхідно дотримуватись спеціальної процедури (нотаріусу 

потрібно надати письмову згоду інших співвласників). Так, угода про заставу спільної 
сумісної власності подружжя, яка потребує обов’язкової нотаріальної форми, може 
бути посвідчена без згоди другого з подружжя, якщо з документа, що засвідчує право 
власності, свідоцтва про шлюб та інших документів видно, що зазначене майно є не 
спільною, а особистою власністю одного з подружжя (набуте до реєстрації шлюбу, 
одержане під час шлюбу в дар або в порядку успадкування, здійснено поділ майна, 
набутого під час перебування в зареєстрованому шлюбі тощо).

Визначальним у правовому статусі заставленої речі є питання про те, в кого воно 
буде знаходитись. Ним може володіти заставодавець, заставодержатель чи третя 
особа (нотаріальні органи, банк). Розпоряджатися предметом застави може лише 
заставодавець, оскільки він є власником заставленого майна. Заставодержатель, на-
буваючи заставне право на майно, не набуває тим самим права розпоряджатися цим 
майном. Специфіка його права полягає в тому, що він може обмежити власника в волі 
розпоряджатися цим майном. Проявляється це в тому, що заставодавець, за загаль-
ним правилом, може розпоряджатися предметом застави тільки за умови отримання 
згоди на це від заставодержателя. Право заставодавця розпоряджатися предметом 
застави без згоди заставодержателя може виникнути лише з договору між ними.

Незалежно від того, у кого знаходиться і як вирішувалося у договорі питання про 
зобов’язання утримувати заставлене майно, ризик випадкової загибелі предмету за-
стави лежить на заставодавці (або на власникові), якщо інше прямо не було передба-
чене договором. У випадку передачі заставленого майна заставодержателю останній 
відповідає за повну чи часткову втрату чи пошкодження переданого йому майна.

За згодою заставодержателя допускається заміна предмета застави у випадках: 
втрати (повного знищення, непридатності для користування, повного знецінення), по-
шкодження (механічної, фізичної зміни), псування (хімічної зміни, руйнування під впли-
вом бактерій) переданого в заставу майна та інших можливих випадків.

Речове право заставодержателя на заставлену річ  закінчується в момент вико-
нання боржником основного зобов’язання в повному обсязі. Часткове виконання борж-
ником своїх зобов’язань не є підставою для припинення цього права. Якщо кредитор 
відмовляється прийняти належно виконане зобов’язання, боржник має право внесен-
ням відповідної суми на депозит нотаріуса звільнити заставлене майно від застави.

Боржник може в будь-який момент до настання терміну за основним зобов’язан-
ням виконати його і тим самим припинити правовідносини по заставі. Так само за-
ставодержатель мусить припинити процес звернення стягнення на предмет застави 
у випадку, якщо боржник виконав основне зобов’язання хоч і з запізненням, але до 
моменту реалізації заставленого майна.

За українським законодавством незалежно від виду та характеру заставленого 
майна стягнення на предмет застави накладаються за рішенням суду. У випадках пе-
редбачених законодавством, допускається звернення стягнення на заставлене майно 
і в безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса.

Заставодавець може у будь-який момент вимагати припинення застави при 
грубому порушенні заставодержателем обов’язків по страхуванню заставленого май-
на від ризиків його втрати та пошкодження, забезпечення його збереження та його за-
хисту від посягань третіх осіб. Такі підстави для припинення договору застави можуть 
виникнути у заставодавця тільки в тому випадку, коли у відповідності з договором 
заставлене майно знаходиться у заставодержателя.

Закон втановлює, що право застави припиняється також у разі загибелі заставле-
ного майна. Однак, це правило не є однозначним. Як вже говорилося вище, у випадку, 
коли загибель заставленого майна сталася з вини заставодавця, можлива його замі-
на на інше рівноцінне майно.

Право застави також припиняється, якщо заставодержатель стає власником 
предмета застави.

На закінчення слід акцентувати на забезпечувальній сутності застави, яка по-
лягає в тому, що, по-перше, заставляється боржником або майновим поручителем 
конкретне майно, і на нього у разі порушення боржником зобов’язання кредитор може 
звернути стягнення; і, по-друге, кредитору-заставодержателю надається можливість 
задовольнити свої вимоги переважно перед іншими кредиторами боржника.

Заступник начальника відділу з питань нотаріату
Головного територіальногоуправління юстиції у Чернігівській області 

Надія Авраменко 

Порядок проведення 
процедури ліквідації 

юридичної особи – 
громадського формування

Припинення діяльності громадського фор-
мування може відбутися як з волі членів (шляхом 
саморозпуску або у вигляді реорганізації), так і в 
примусовому порядку (за рішенням суду про за-
борону).

Статтею 25 Закону України «Про громадські 
об’єднання» передбачено, що рішення про добровіль-
не припинення діяльності громадського об’єднання 
приймається вищим органом управління громадсько-
го об’єднання. Припинення діяльності відбувається 
або шляхом саморозпуску, або у вигляді реорганізації.

Громадське формування має право у будь-який 
час прийняти рішення про припинення своєї діяльно-
сті (саморозпуск) або ж реорганізацію.

Діяльність громадського об`єднання без статусу 
юридичної особи вважається припиненою з дня от-
римання повідомлення про таке рішення від особи, 
уповноваженої представляти це об`єднання, уповно-
важеним органом з питань державної реєстрації. На 
підставі зазначеного повідомлення уповноважений 
орган з питань державної реєстрації вносить відомо-
сті про припинення діяльності зазначеного громад-
ського об`єднання до Реєстру громадських об`єднань.

Рішення про саморозпуск громадського форму-
вання приймається у порядку, встановленому ста-
тутом цього об`єднання. Вищий орган управління, 
який прийняв рішення про саморозпуск громадського 
формування, створює ліквідаційну комісію або до-
ручає керівному органу здійснювати повноваження 
ліквідаційної комісії для проведення припинення гро-
мадського формування як юридичної особи, а також 
приймає рішення щодо використання коштів та майна 
громадського формування після його ліквідації відпо-
відно до статуту та вимогам діючого законодавства, в 
тому числі і Податкового кодексу України.

Згідно Закону України «Про державну реєстра-
цію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань» ст. 17 закріплено, що для 
державної реєстрації рішення про припинення юри-
дичної особи, прийнятого її учасниками або відповід-
ним органом юридичної особи, а у випадках, перед-
бачених законом, - відповідним державним органом, 
подаються такі документи:

1) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена 
копія) рішення учасників юридичної особи або відпо-
відного органу юридичної особи, а у випадках, перед-
бачених законом, - рішення відповідного державного 
органу, про припинення юридичної особи;

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена 
копія) документа, яким затверджено персональний 
склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, 
ліквідаційної комісії) або ліквідатора, реєстраційні 
номери облікових карток платників податків (або ві-
домості про серію та номер паспорта - для фізичних 
осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися 
від прийняття реєстраційного номера облікової карт-
ки платника податків та повідомили про це відповід-
ний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті 
про право здійснювати платежі за серією та номером 
паспорта), строк заявлення кредиторами своїх вимог, 
- у разі відсутності зазначених відомостей у рішенні 
учасників юридичної особи або відповідного органу 
юридичної особи, а у випадках, передбачених зако-
ном, - у рішенні відповідного державного органу, про 
припинення юридичної особи.

Громадське формування подає (надсилає) таке 
рішення про саморозпуск до уповноваженого органу 
з питань державної реєстрації або через фронт-офі-
си, а саме центри надання адміністративних послуг 
та центри з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги. 

Припинення діяльності громадської спілки не має 
наслідком припинення юридичних осіб - членів цієї 
спілки (ст. 26 Закону України «Про громадські об’єд-
нання»).

Закон не передбачає реорганізацію громадсько-
го формування без статусу юридичної особи. Тобто 
реорганізація можлива лише для громадських орга-
нізацій зі статусом юридичної особи та громадських 
спілок - юридичних осіб.

Розуміючи важливість діяльності громадських 
об’єднань, законодавець визначає, що примусова лік-
відація громадських об’єднань можлива лише за рі-
шенням суду і тільки за наявності вичерпних підстав.

Припинення діяльності громадського об’єднання 
можливе у разі порушення цим об’єднанням консти-
туційних обмежень щодо мети та дій, тобто:

1. Утворення і діяльність громадських об’єднань, 
мета (цілі) або дії яких спрямовані на ліквідацію не-
залежності України, зміну конституційного ладу 
насильницьким шляхом, порушення суверенітету і 
територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, 
незаконне захоплення державної влади, пропаганду 
війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расо-
вої, релігійної ворожнечі, посягання на права і свобо-
ди людини, здоров’я населення, забороняються.

2. Громадські об’єднання не можуть мати воєнізо-
ваних формувань.

3. Інші обмеження права на свободу об’єднання, 
у тому числі на утворення і діяльність громадських 
об’єднань, можуть бути встановлені виключно зако-
ном в інтересах національної безпеки та громадсько-
го порядку, охорони здоров’я населення або захисту 
прав і свобод інших людей.

 4. Громадським об’єднанням не можуть надава-
тися владні повноваження, крім випадків, передбаче-
них законом (ст. 36, 37 Конституції України та ст. 4 
Закону України «Про громадські об’єднання»).

Начальник відділу державної реєстрації 
друкованих засобів масової інформації та 

громадських формувань Управління державної 
реєстрації  Головного територіального управління 

юстиції у Чернігівській області 
Олена Ромашко

З метою захисту прав та законних інтересів 
громадян, які проживають на тимчасово окупова-
ній територій України або внутрішньо переміщених 
осіб, спрощено судовий процес розгляду заяв про 
встановлення фактів народження та смерті осіб на 
тимчасово окупованій території України, скорочено 
строки розгляду цієї категорії справ.

Відповідно до статті 257-1 Цивільного процесу-
ального кодексу України заява про встановлення 
факту народження особи на тимчасово окупованій 
території України, визначеній Верховною Радою 
України, може бути подана батьками, родичами, 
їхніми представниками або іншими законними 
представниками дитини, а заява про встановлення 
факту смерті - родичами померлого або їх представ-
никами. 

Наразі такі заяви можуть бути подані до 
будь-якого суду за межами тимчасово окупованої 
території України незалежно від місця проживання 
заявника.

Справи про встановлення факту народження 
або смерті особи на тимчасово окупованій території 
України розглядаються невідкладно з моменту над-
ходження відповідної заяви до суду.

Ухвалене судом рішення підлягає негайному 
виконанню, тому його копія видається особам, які 
брали участь у справі, негайно після проголошення 
такого рішення або невідкладно надсилається судом 
до органу державної реєстрації актів цивільного ста-
ну за місцем ухвалення рішення для державної реє-
страції народження або смерті особи. 

Звертаємо увагу громадян, які потребують до-

помоги в отриманні легальних українських докумен-
тів щодо державної реєстрації народження або дер-
жавної реєстрації смерті.   

Необхідну консультацію з питання встановлення 
судом факту народження або факту смерті та зра-
зок відповідної заяви до суду можна отримати, звер-
нувшись до будь-якого відділу державної реєстрації 
актів цивільного стану за межами тимчасово окупо-
ваної території України незалежно від місця прожи-
вання заявника.

Головний спеціаліст відділу державної 
реєстрації актів цивільного стану Управління 

державної реєстрації Головного
територіального управління 

юстиції у Чернігівській області 
Оксана Следовська

У відповідності до статті 1 Указу Президента Укра-
їни від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реє-
страцію нормативно-правових актів міністерств та інших 
органів виконавчої влади», Положення про державну ре-
єстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших 
органів виконавчої влади, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року №731, 
а також  Положення про Головні територіальні управління 
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Рес-
публіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, 
затвердженого наказом Міністерства юстиції України 
23.06.2011 року №1707/5, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 23.06.2011  за №759/19497 (далі – 
Положення про Головні територіальні управління юстиції) 
Головне територіальне управління юстиції у Чернігівській 
області здійснює державну реєстрацію нормативно-пра-
вових актів Чернігівської обласної та районних держав-
них адміністрацій, їх структурних підрозділів, територі-
альних органів центральних органів виконавчої влади. 

Протягом 2016 року із 65 поданих на державну ре-
єстрацію нормативно-правових актів до Головного тери-
торіального управління юстиції у Чернігівській області 
були зареєстровані 54, з них 22 акта – це розпорядження 
місцевих державних адміністрацій. Загальний показник 
актів, поданих за 2016 рік (65), порівняно з 2015 роком 
(42) збільшився на 23 акта, а кількість зареєстрованих 
актів за 2016 рік (54) порівняно з 2015 роком (42) збіль-
шилась на 12 актів.

Нормативно-правові акти на державну реєстрацію 
подавали Чернігівська обласна державна адміністрація, 
районні державні адміністрації, їх управління, відділи та 
інші структурні підрозділи. Загалом нормативно-правові 
акти видавались з питань затвердження різного роду по-
ложень, порядків та інструкцій, також актів, що стосують-
ся тарифів на платні послуги та граничні розміри плати 
за послуги, про внесення змін, доповнень до розпоря-

джень голів місцевих адміністрацій, а також з питань, що 
стосуються проведення конкурсів.

Середній показник зареєстрованих норматив-
но-правових актів місцевих державних адміністрацій у 
2016 році становить 22 акта, найбільше зареєстровано 
актів Чернігівської обласної державної адміністрації 
(18 актів). Зазначений показник обумовлений тим, що 
облдержадміністрація приймала акти, спрямовані на 
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 
грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повнова-
жень органів виконавчої влади та виконавчих органів 
міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», а саме 
розпорядження від 22 лютого 2016 року №82 «Про та-
рифи на платні ортопедичні стоматологічні послуги, що 
надаються комунальним лікувально-профілактичним за-
кладом «Чернігівська центральна районна лікарня» Чер-
нігівської районної ради Чернігівської області», розпо-
рядження від 30 березня 2016 року №170 «Про тарифи 
на платні послуги, що надаються комунальним лікуваль-
но–профілактичним закладом «Ніжинська центральна 
міська лікарня імені Миколи Галицького» Ніжинської 
міської ради Чернігівської області», ) розпорядження від 
19 липня 2016 року №388 «Про граничний розмір плати 
за послуги ПП «ТОРГ-СВ» та інші.

Структурні підрозділи місцевих органів виконавчої 
влади видавали акти на виконання вимог Бюджетно-
го кодексу України, такі, як наказ фінансового управ-
ління Семенівської районної державної адміністрації 
Чернігівської області від 01 грудня 2016 №14 «Про за-
твердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів 
за програмно-цільовим методом», наказ фінансового 
управління Бахмацької районної державної адміністрації 
Чернігівської області від 08 грудня 2016 №13-ОД «Про 
затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів 
за програмно-цільовим методом на 2017 рік та два на-
ступні бюджетні періоди». 

Також видавались нормативно-правові акти щодо 
проведення різного роду конкурсів. Управлінням освіти 
і науки Чернігівської облдержадміністрації було видано 
8 таких актів (накази від 22 лютого 2016 року №81 «Про 
затвердження Положення про обласний конкурс вина-
хідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-нату-
ралістичного напряму», від 16 березня 2016 року №121 
«Про проведення обласного конкурсу проектів до 30 
річниці аварії на Чорнобильській АЕС «Кожен повинен 
пам’ятати!», від 19 вересня 2016 року № 362 «Про про-
ведення обласного національно-патріотичного фотокон-
курсу «Чернігівщина-край мій рідний» та інші).

Положенням про Головні територіальні управління 
юстиції крім іншого передбачено надання методичної до-
помоги територіальним органам міністерств та інших цен-
тральних органів виконавчої влади, органам виконавчої 
влади Автономної Республіки Крим, місцевим державним 
адміністраціям, органам місцевого самоврядування у при-
веденні їхніх нормативно-правових актів у відповідність до 
законодавства. Але незважаючи на проведені у 2016 році 
семінари для представників суб’єктів нормотворення в 
реєстрації 3 нормативно-правових актів, було прийнято 
рішення про відмову, 5 нормативно-правових актів було 
повернуто суб’єктам нормотворення без державної реє-
страції для доопрацювання з підстав невідповідності актам 
вищої юридичної сили, порушення правил правопису та 
нормопроектувальної техніки. На сьогодні зазначені акти 
скасовано органами, що їх видали.

З переліком нормативно-правових актів, зареєстро-
ваних Головним територіальним управлінням юстиції у 
Чернігівській області протягом 2016 року, можна ознайо-
митись на офіційному веб-сайті Головного територіаль-
ного управління юстиції у Чернігівській області.

Начальник Головного територіального
управління юстиції у Чернігівській області

Олег Трейтяк

 ПРАВО ЗАСТАВИ В РОЗРІЗІ НОТАРІАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

Встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України
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05 жовтня 2016 року набрав чинності За-
кон України «Про виконавче провадження»  
№ 1404-VІІІ в редакції від 02 червня 2016 
року (далі – Закон). Даний Закон встанов-
лює певні вимоги щодо внутрішнього змісту 
виконавчих документів, які повинні містити 
назву, посилання на орган чи посадову осо-
бу, що видала документ, дані про стягувача 
та боржника тощо.

Законом можуть бути встановлені також 
інші додаткові вимоги до виконавчих доку-
ментів.

В свою чергу статтею 4 Закону передба-
чені наступні вимоги до виконавчого доку-
мента:

1. У виконавчому документі зазначаються:
- назва і дата видачі документа, наймену-

вання органу, прізвище, ім’я, по батькові та 
посада посадової особи, яка його видала;

- дата прийняття і номер рішення, згідно з 
яким видано документ;

- повне найменування (для юридичних 
осіб) або прізвище, ім’я та, за наявності, по 
батькові (для фізичних осіб) стягувача та 
боржника, їх місцезнаходження (для юри-
дичних осіб) або адреса місця проживання 
чи перебування (для фізичних осіб), дата на-
родження боржника – фізичної особи;

- ідентифікаційний код юридичної особи 
в Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб, фізичних осіб – підприємців та громад-
ських формувань стягувача та боржника 
(для юридичних осіб – за наявності);

- резолютивна частина рішення, що пе-
редбачає заходи примусового виконання 
рішень;

- дата набрання рішенням законної сили 
(крім рішень, що підлягають негайному ви-
конанню);

- строк пред’явлення рішення до виконан-
ня.

У виконавчому документі можуть зазна-
чатися інші дані (якщо вони відомі суду чи 
іншому органу (посадовій особі), що видав 
виконавчий документ), які ідентифікують 
стягувача та боржника чи можуть сприяти 
примусовому виконанню рішення, зокрема 
реєстраційний номер облікової картки плат-
ника податків або серія та номер паспорта 
(для фізичних осіб, які через свої релігій-
ні переконання в установленому порядку 
відмовилися від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки податків та пові-
домили про це відповідний контролюючий 
орган і мають відмітку в паспорті) боржника 
(для фізичних осіб – платників податків), міс-
це роботи боржника – фізичної особи, міс-
цезнаходження майна боржника, реквізити 
рахунків стягувача і боржника, номери їх за-
собів зв’язку та адреси електронної пошти.

У разі пред’явлення до примусового ви-
конання рішення міжнародного юрисдик-
ційного органу у випадках, передбачених 
міжнародним договором України, такий 
виконавчий документ повинен відповідати 
вимогам, встановленим міжнародним дого-
вором України.

2. У разі якщо рішення ухвалено на ко-
ристь кількох позивачів або проти кількох 
відповідачів, а також якщо належить пере-
дати майно, що перебуває в кількох місцях, 
чи резолютивною частиною рішення перед-
бачено вчинення кількох дій, у виконавчому 
документі зазначаються один боржник та 
один стягувач, а також визначається, в якій 
частині необхідно виконати таке рішення, 
або зазначається, що обов’язок чи право 
стягнення є солідарним. 

3. Виконавчий документ підписується 
уповноваженою посадовою особою із зазна-
ченням її прізвища та ініціалів і скріплюється 
печаткою. Скріплення виконавчого докумен-
та печаткою із зображенням Державного 
Герба України є обов’язковим, якщо орган 
(посадова особа), який видав виконавчий 
документ, згідно із законом зобов’язаний 
мати таку печатку.

4. Виконавчий документ повертається 
стягувачу органом державної виконавчої 
служби, приватним виконавцем без при-
йняття до виконання протягом трьох робочих 
днів з дня його пред’явлення, якщо:

- рішення, на підставі якого видано вико-
навчий документ, не набрало законної сили 
(крім випадків, коли рішення у встановлено-
му законом порядку допущено до негайного 
виконання);

- пропущено встановлений законом строк 
пред’явлення виконавчого документа до ви-
конання;

- боржника визнано банкрутом;
- Національним банком України прийнято 

рішення про відкликання банківської ліцензії 
та ліквідацію банку-боржника;

- юридичну особу – боржника припинено;
- виконавчий документ не відповідає ви-

могам, передбаченим цією статтею, або 
якщо стягувач не подав заяву про примусо-
ве виконання рішення відповідно до статті 26 
цього Закону;

- виконання рішення не передбачає за-
стосування заходів примусового виконання 
рішень;

- стягувач не надав підтвердження спла-
ти авансового внеску, якщо авансування є 
обов’язковим;

- виконавчий документ не підлягає ви-
конанню органами державної виконавчої 
служби, приватним виконавцем;

- виконавчий документ пред’явлено не за 
місцем виконання або не за підвідомчістю.

У разі невідповідності виконавчого доку-
мента вимогам, передбаченим цією статтею, 
стягувач має право звернутися до суду чи ін-
шого органу (посадової особи), що видав ви-
конавчий документ, щодо приведення його у 
відповідність із зазначеними вимогами.

Провідний спеціаліст відділу 
організації та контролю за виконанням 

рішень Управління державної реєстрації
Головного територіального управління 

юстиції у Чернігівській області 
Тетяна Панкратьєва

Адміністративна відповідальність 
суб’єктів державної реєстрації

Відповідальність суб’єктів державної реєстрації, передбачена зако-
нодавством України, є стримуючим заходом від перевищення своїх поса-
дових обов’язків, а також слугує стимулом для чіткого дотримання при-
писів законів України про державну реєстрацію нерухомості та бізнесу.

Згідно статі 35 Закону України «Про державну реєстрацію юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та 
статті 38 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень» державні реєстратори, суб’єкти держав-
ної реєстрації за порушення законодавства у сферах реєстрації несуть 
дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну від-
повідальність у порядку, встановленому законом. 

Адміністративна відповідальність державних реєстраторів та суб’єк-
тів державної реєстрації передбачена Кодексом України про адміністра-
тивні правопорушення (далі – КУпАП). Так, статтею 16611 КУпАП перед-
бачена відповідальність за:

порушення встановлених законом строків проведення державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців або громадських 
формувань;

вимагання не передбачених законом документів для проведення 
державної реєстрації;

інші порушення встановленого законом порядку проведення дер-
жавної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громад-
ських формувань.

Стаття 16611 КУпАП передбачає відповідальність за порушення за-
конодавства у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень, зокрема, щодо порушення порядку її проведення.

Інформація про такі порушення може бути виявлена шляхом роз-
гляду скарг на дії або бездіяльність суб’єктів державної реєстрації Ко-
місією з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, що діє при 
Міністерстві юстиції України та його територіальних органах або під час 
камеральних перевірок.

З 12 серпня 2016 року наказом Міністерства юстиції України № 
2473/5 розширені повноваження головних територіальних управлінь 
юстиції, зокрема щодо складання адміністративних протоколів та ініцію-
вання притягнення недобросовісних державних реєстраторів та суб’єктів 
державної реєстрації до адміністративної відповідальності.

Слід зазначити, що з прийняттям 02 листопада 2016 року так зва-
ного «Антирейдерського закону» міра відповідальності підвищилась у 
десять разів і на сьогодні штраф за недотримання порядку реєстрації 
нерухомості та бізнесу складає від двохсот до чотирьохсот неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян.

Завдяки значному підвищенню адміністративної відповідальності 
законодавець запобігає незаконному захопленню як нерухомого майна, 
так і підприємницької діяльності.

Головний спеціаліст відділу розгляду звернень та забезпечення 
діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної 

реєстрації Управління державної реєстрації Головного 
територіального управління юст иції у Чернігівській області 

Анастасія Матвійчук

Як захистити свої права у сферах реєстрації нерухомості та бізнесу
Нині діюче законодавство у сфері державної реєстрації прав на нерухо-

мість та бізнесу визначає ряд способів реалізації Конституційного права кож-
ного будь-якими незабороненими засобами захищати свої права і свободи 
від порушень і протиправних посягань. Серед таких способів можна виділити 
так би мовити «превентивні заходи», а також звернення зі скаргою до Мініс-
терства юстиції та його територіальних органів або до суду. 

При цьому, звернення зі скаргою до органів юстиції з метою захисту по-
рушених прав не означає відмову особи від послуг суду, а є її вільним волеви-
явленням захистити свої порушені права в позасудовий спосіб.

Наразі, законодавством визначено обов’язок державного реєстратора 
повідомити власника об’єкта нерухомого майна про подання або отриман-
ня заяви державним реєстратором прав на проведення реєстраційних дій в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо такої нерухомо-
сті. Обов’язковими умовами для цього є наявність реєстрації прав на зазна-
чений об’єкт нерухомості в Державному реєстрі речових прав на нерухоме 
майно з присвоєнням такому об’єкту реєстраційного номера, а також зазна-
чення в заяві про реєстрацію прав електронної адреси, як адреси зворотньо-
го зв’язку з таким власником.

Власнику надано реальну можливість зупинити незаконні реєстраційні дії. 
Так, проведення реєстраційних дій державним реєстратором прав зупи-

няється не лише на підставі рішення суду про заборону вчинення реєстрацій-
них дій, що набрало законної сили, як було раніше, а ще й на підставі заяви 
власника об’єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних 
дій щодо власного 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 реє-
страційних дій. У разі неподання такого рішення суду державна реєстрація 
прав продовжується державним реєстратором на загальних підставах.

Державний реєстратор повинен обов’язково перевіряти наявність рі-
шення суду, на підставі якого проводиться реєстраційна дія - в Єдиному дер-
жавному реєстрі судових рішень.

Крім того, під час реєстрації права на об’єкт нерухомого майна на під-
ставі рішення суду про витребування з чужого незаконного володіння або 
про розірвання договору подається також правовстановлюючий документ 
належного власника чи відчужувача. 

Однією з важливих новацій діючого законодавства є необхідність нота-
ріального засвідчення справжності підписів засновника (учасника), уповно-
важеної ними особи або голови та секретаря загальних зборів на рішенні 
уповноваженого органу управління юридичної особи, що подається для дер-
жавної реєстрації змін про юридичну особу.

Нотаріальному засвідченню також підлягають справжність підпису на 
установчому документі, передавальному акті та розподільчому балансі юри-
дичної особи, заяві про вихід з товариства.

Важливим кроком у боротьбі з протиправним заволодінням майном є за-
пуск сервісу SMS-Маяк. SMS-інформування суттєво підвищує шанси на опе-
ративне реагування й ефективний захист прав. Запуск даної послуги став 
можливим завдяки плідній співпраці Мін’юсту з ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», на базі 
платформи якого запущений даний сервіс. Інноваційний сервіс інформує: фі-
зичних та юридичних осіб про зміну статусу об’єктів нерухомого майна в ре-
єстрі, власників про подання заявок на проведення будь-яких реєстраційних 
дій щодо об’єктів нерухомого майна, а також дату і час реєстрації таких заяв.

Щоб скористатися новою послугою, потрібно: отримати реєстраційний 
номер об’єкта нерухомості (він вказаний у реєстраційних документах та без-

посередньо в реєстрі), отримати ЕЦП (стосується лише послуги про подані/
отримані заяви), відкрити особистий кабінет власника, і там поставити майно 
на відповідний контроль та вказати номер телефону та електронну пошту, 
куди будуть приходити повідомлення.

Особа, яка вважає, що її право порушено рішеннями, діями або ж безді-
яльністю державного реєстратора, може в позасудовому порядку, а головне 
безкоштовно, оскаржити такі рішення, дії або бездіяльність до Мін’юсту або 
його територіальних органів. Законом №1666-VIII збільшено термін для подан-
ня такої скарги з 30 календарних днів до 60 календарних днів. В такому разі 
скарги громадян та юридичних осіб на рішення, дії або бездіяльність держав-
них реєстраторів розглядаються, а порушені права поновлюються в позасудо-
вому порядку суб’єктом розгляду скарги.

У складі Міністерства юстиції України, а також у складі Головного те-
риторіального управління юстиції області діють відповідні комісії з розгляду 
скарг у сферах державної реєстрації, які є колегіальними консультатив-
но-дорадчими органами. Зазначені комісії, у визначеному законодавством 
порядку, забезпечують розгляд скарг у сфері державної реєстрації. За ре-
зультатами засідання комісії готується відповідний висновок, що є підставою 
для прийняття суб’єктом розгляду скарги рішення, в якому задовольняються 
вимоги та визначаються шляхи поновлення порушених прав скаржника, або 
ж відповідно до якого відмовляється у задоволенні скарги.

У разі, якщо в результаті розгляду скарги скасовується рішення держав-
ного реєстратора про відмову у державній реєстрації, приймається рішення 
щодо виправлення технічної помилки в реєстрах, допущеної реєстратором, 
то заявникові не потрібно повторно звертатися до реєстратора з метою про-
ведення відповідних реєстраційних дій. 

Рішення, дії або бездіяльність суб’єкта розгляду скарги можуть бути 
оскаржені до суду.

Водночас, зацікавлена особа, яка вважає, що рішеннями, діями або ж 
бездіяльністю державного реєстратора порушено її права, не позбавляється 
можливості звернутися у встановленому порядку до суду для захисту пору-
шених прав.

Нагадаємо, що на даний час посилено адміністративну та кримінальну 
відповідальність суб’єктів реєстраційних дій, в першу чергу державних ре-
єстраторів, а також інших учасників «незаконної змови». Передбачено ад-
міністративну відповідальність за порушення законодавства про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських фор-
мувань, порушення порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень, кримінальну відповідальність за протидію законній гос-
подарській діяльності, зловживання повноваженнями особами, які надають 
публічні послуги.

Крім того, Урядом затверджено Порядок здійснення контролю у сфері 
державної реєстрації. Відтак, введено таке поняття, як «моніторинг реєстра-
ційних дій», передбачено проведення «камеральної перевірки» щодо дій 
державних реєстраторів, які проводяться у разі виявлення під час розгляду 
скарг відповідно до Закону України «Про звернення громадян» і обґрунтова-
них подань територіальних органів Мін’юсту чи моніторингу реєстраційних 
дій в реєстрах порушень порядку державної реєстрації.

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

державної реєстрації Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області

В’ячеслав Хардіков 

Вимоги до виконавчого документа Чи варто шукати щастя за кордоном?
Важко повірити, що торгівля людьми існує в сучасному світі та 

є загрозою для людей. Проте, на превеликий жаль, і зараз мільйони 
людей у світі перебувають у рабстві. Люди перетворюються на «то-
вар», який можна продавати і купувати, використовувати як завгод-
но, а потім викидати як непотріб. 

Торгівля людьми вважається сучасною формою рабства, і роз-
глядається на міжнародному рівні як злочин, що карається законом. 
Постраждалі часто живуть серед нас, лишаючись непоміченими та 
навіть не сподіваючись на допомогу. Тому, серед найголовніших по-
рушень прав людини в сучасному світі є злочин торгівля людьми.

ЩО ТАКЕ ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ?
Торгівля людьми – це сукупність таких ознак: вербування, пе-

ревезення, передача, продаж, усиновлення (удочеріння) у комерцій-
них цілях, використання в порнобізнесі, використання у військових 
конфліктах, залучення до злочинної діяльності, трансплантація чи 
насильницьке донорство, примус до заняття проституцією, рабство 
і ситуації, подібні до рабства, примусова праця, залучення в боргову 
кабалу, використання шантажу, погроз, насильства.

ЗНАЙОМСТВО З ІНОЗЕМЦЕМ. ЯК ВБЕРЕГТИСЯ ВІД НЕ-
БЕЗПЕЧНОЇ ЗУСТРІЧІ ЗА КОРДОНОМ?

Бажано, щоб перша зустріч відбулася в Україні або, принаймні, 
на «нейтральній» території. Інакше можна потрапити у залежність.

Якщо ж зустріч буде відбуватися за кордоном, радимо:
• нікому не довіряйте свій паспорт (документи, які підтверджу-

ють Вашу особистість, завжди повинні знаходитись тільки при Вас). 
Зробіть декілька ксерокопій закордонного паспорта та візьміть їх із 
собою, одну копію не забудьте залишити вдома родичам або знайо-
мим, яким довіряєте більше всього;

• важливо залишити вдома детальну інформацію про місце пере-
бування за кордоном, а також інформацію про Вашого знайомого, який 
запрошує Вас, а саме: його адресу, номер телефону, Вашу спільну фо-
тографію, ксерокопію його паспорта;

• домовтесь з родичами про те, як будете підтримувати зв’язок. 
Перед поїздкою за кордон домовтесь про умовне слово, яке буде 
означати, що необхідна допомога (наприклад, вночі можна сказати: 
«Доброго ранку!»);

• дізнайтесь номери телефонів Посольства та Консульства 
України за кордоном. У випадку складної ситуації або загрози 
життю, необхідно звернутися за допомогою до представництва 
своєї країни;

• візьміть із собою також телефони неурядових організацій, які 
надають допомогу (тимчасове проживання, юридичні консультації, 
харчування та речі першої необхідності) людям, що опинились у 
скрутній ситуації;

ДЛЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ ФІРМА ГАРАН-
ТУЄ ЛЕГАЛЬНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ І ПРОПОНУЄ УКЛАСТИ 
КОНТРАКТ. ЯК ПОВИНЕН ВИГЛЯДАТИ ТАКИЙ КОНТРАКТ?

Перш за все необхідно укласти договір із фірмою про надання 
посередницьких послуг з працевлаштування за кордоном.

Уважно прочитайте цей договір. Ви маєте чітко зрозуміти та 
усвідомити, які послуги зобов’язується Вам надати даний посе-
редник, та що буде у випадку, коли він не надасть послуг, передба-
чених у договорі.

Після того, як Ви підписали договір (контракт) з фірмою, Вам 
запропонують укласти ще один договір (контракт) з роботодавцем.

(Трудова угода) контракт має бути написаний 2 мовами: україн-
ською та мовою країни, куди Ви їдете.

У тому випадку, коли Ви не все розумієте з контракту, написа-
ного іншою мовою, необхідно його перекласти. Ніколи не ставте під-
пис, якщо Ви не розумієте значення хоча б декількох слів у контракті.

Контракт не повинен містити речень, які неточно описують 
роботу і мають розпливчастий сенс (наприклад, особа зобов’язана 
виконувати інші види робіт).

Важливо, щоб у контракті чітко вказувалися умови працевлаш-
тування, місце роботи, час, зарплатня, мало місце медичне страху-
вання.

Якщо країна, у яку працевлаштовується особа, не має з Укра-

їною ніяких договорів про співпрацю, то крім контракту, роботода-
вець повинен вислати запрошення. Запрошення та контракт нада-
дуть підстави для отримання робочої візи і легального працевлаш-
тування за кордоном.

ФІРМА ПРОПОНУЄ ДОПОМОГУ В ОФОРМЛЕННІ ВІЗИ ДЛЯ 
РОБОТИ ЗА КОРДОНОМ. ДЕ МОЖНА ПЕРЕВІРИТИ, ЯКУ ВІЗУ 
ВІДКРИЛА ФІРМА?

Лише робоча віза надає право легального працевлаштування 
за кордоном. Кожне посольство іноземної держави в Україні має 
власну систему кодування різних видів віз.

Для того, щоб дізнатися, який тип візи був відкритий фірмою, 
необхідно зателефонувати в посольство країни, де збираєтеся пра-
цювати, в Україні і назвати код візи, яка проставлена у Вашому за-
кордонному паспорті.

ЯКЩО ІНОЗЕМЕЦЬ ПРОПОНУЄ ОФОРМИТИ СТОСУНКИ. 
ЧИ ТРЕБА ОФОРМЛЯТИ ШЛЮБНИЙ КОНТРАКТ?

Радимо скласти шлюбний контракт. Наявність такого контрак-
ту захистить Ваші інтереси впродовж шлюбу та при розлученні.

Якщо контракт складений іншою мовою, необхідно перекласти 
його на зрозумілу Вам мову, щоб уникнути можливих непорозумінь.

Не підписуйте контракт, у якому не вказуються права та 
обов’язки кожної із сторін під час шлюбу, а також у разі розлучення.

Обов’язково зверніть увагу на право опіки над дитиною у ви-
падку розлучення.

Крім того, бажано проконсультуватися з приводу укладення 
контракту з юристом з міжнародного права. Юрист допоможе до-
кладно ознайомитися із шлюбним законодавством у даній країні, 
яке може суттєво відрізнятися від українського.

КУДИ ЗВЕРНУТИСЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ОСОБАМ, ЯКІ ПО-
СТРАЖДАЛИ ВІД ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ?

Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда-Укра-
їна» з 1997 року працює в напрямі запобігання торгівлі людьми, 
особливо жінками та дітьми, ліквідації всіх форм дискримінації та 
насильства у суспільстві, сприяння дотриманню прав людини, ген-
дерної рівності та захисту прав дітей.

У випадку насильства або порушення прав телефонуйте на 
Національну «гарячу лінію» з питань протидії торгівлі людьми «Ла 
Страда-Україна».

РОБОТА «ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ»
– організація роботи Національних «гарячих ліній» з питань за-

побігання торгівлі людьми, запобігання насильству та захисту прав 
дітей;

– надання консультацій з питань виїзду за кордон з метою пра-
цевлаштування, навчання, одруження тощо та з питань насильства 
й захисту прав дітей;

– надання психологічної допомоги потерпілим від торгівлі людь-
ми та насильства;

– постійне ведення та оновлення бази даних для надання кон-
сультацій по проблемі торгівлі людьми;

– розробка та видання інформаційних та методичних матеріа-
лів для консультантів телефонів довіри та «гарячих ліній»;

– організація та проведення тренінгів, круглих столів, семінарів, 
конференцій та інших заходів для консультантів телефонів довіри та 
«гарячих ліній»;

– надання консультацій по електронній пошті з питань виїзду за 
кордон з метою працевлаштування, навчання, одруження тощо та з 
питань насильства;

– Цілодобово працює Національна «гаряча лінія» з попере-
дження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дис-
кримінації 0 800 500 335 або 386 (короткий номер з мобільного).

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
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Графік проведення «гарячої» телефонної лінії керівництвом Головного 
територіального управління юстиції у Чернігівській області у березні 2017 року

30 березня 2017 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 реєстрації – начальник Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області - 
Хардіков В’ячеслав В’ячеславович. 

Телефон «гарячої» лінії – 67-65-77.

Про підсумки діяльності органів юстиції йшлося на розширеному засіданні колегії
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З 01 січня 2017 року розпочався другий етап е-декла-
рування, з якого е-декларації будуть подавати всі публічні 
службовці України. 

З приводу цього Головне територіальне управління юс-
тиції у Чернігівській області стосовно отримання послуг 
електронного цифрового підпису для входу в систему по-
дання та оприлюднення відповідно до Закону України «Про 
запобігання корупції» декларацій осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядуван-
ня, інформує про таке.

Станом на 01 лютого 2017 року для доступу до системи 
Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноваже-
них на виконання функцій держави або місцевого самовря-
дування за адресою https://portal.nazk.gov.ua/login передба-
чено можливість використання посилених сертифікатів 
відкритого  ключа, виданих такими акредитованими цен-
трами сертифікації ключів (далі – АЦСК):

– АЦСК Державної прикордонної служби України;
– АЦСК Збройних Сил;
– АЦСК Державної казначейської служби України;
– АЦСК «Головний інформаційно-обчислювальний 

центр Державної адміністрації залізничного транспорту 
України»;

– АЦСК ринку електричної енергії;
– АЦСК органів юстиції України;
– АЦСК Державного підприємства «Український інсти-

тут інтелектуальної власності»;
– АЦСК державного підприємства «Українські спеціаль-

ні системи»;
– АЦСК Інформаційно-довідкового департаменту ДФС;
– АЦСК публічного акціонерного товариства «Націо-

нальний депозитарій України»;
– АЦСК публічного акціонерного товариства «УкрСиб-

банк»;
– АЦСК товариства з обмеженою відповідальністю «Ал-

терсайн»;
– АЦСК «Masterkey» товариства з обмеженою відпові-

дальністю «Арт-мастер»;
– АЦСК товариства з обмеженою відповідальністю 

«Ключові системи»;
– АЦСК ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»;
– АЦСК товариства з обмеженою відповідальністю 

«Центр сертифікації ключів «Україна».
Суб’єктам декларування – особам, зазначеним у пункті 

1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону 
України «Про запобігання корупції», іншим особам, які зо-
бов’язані подавати декларацію відповідно до цього Закону, 
для входу в систему Єдиного державного реєстру декла-
рацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування (за адресою  https://portal.
nazk.gov.ua/login), з використанням особистих ключів та 
відповідних їм посилених сертифікатів відкритого ключа, 
виданих акредитованими центрами сертифікації клю-
чів, рекомендується завчасно отримати послуги електро-
нного цифрового підпису.

Контактну інформацію зазначених АЦСК розміщено у 
електронному реєстрі суб’єктів, які надають послуги, пов’я-
зані з ЕЦП за адресою  http://czo.gov.ua/ca-registry.

Окрім того, відповідно до Закону України «Про елек-
тронний цифровий підпис», постанови Кабінету Міністрів 
України від 28 жовтня 2004 року № 1452 «Про затверджен-
ня Порядку застосування електронного цифрового підпису 
органами державної влади, органами місцевого самовря-
дування, підприємствами, установами та організаціями 
державної форми власності», розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 145-р «Про 
забезпечення надання послуг електронного цифрового 
підпису державним службовцям, які займають посади, від-
несені до категорій А і Б, та інші прирівняні до них посади» 
послуги електронного цифрового підпису можна отримати 
в:

- акредитованому центрі сертифікації ключів органів юс-
тиції України, що знаходиться за адресою: 04053, м. Київ, 
вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 4, тел.: +380 (44) 206-71-
33, 206-71-59, 206-71-94, електронна пошта: ca@informjust.
ua;

- акредитованому центрі сертифікації ключів Інформа-
ційно-довідкового департаменту ДФС, що знаходиться за 
адресою: 04655, м. Київ, Львівська площа, 8, тел.: +380 (44) 
284-00-10, електронна пошта: inform@acskidd.gov.ua;

- акредитованому центрі сертифікації ключів Державної 
казначейської служби України, що знаходиться за адресою: 
01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, тел.: +380 (44) 286-48-68, 
електронна пошта: t_cadku@treasury.gov.ua.

Сектор з питань запобігання і виявлення корупції
Головного територіального управління юстиції у 

Чернігівській області

21 лютого 2017 року під головуванням начальника 
управління юстиції Олега Трейтяка пройшла перша в цьому 
році колегія Головного територіального управління юстиції 
у Чернігівській області, на яку запросили керівників відді-
лів державної виконавчої служби, державної реєстрації 
актів цивільного стану та завідувачів районних державних 
нотаріальних контор.

В ході колегії було підбито підсумки роботи районних від-
ділів державної виконавчої служби, Управління державної реє-
страції в 2016 році та визначено завдання по підвищенню ефек-
тивності їх роботи на I півріччя поточного року. Говорили також 
про стан виконання державними службовцями антикорупційно-
го законодавства, проведення попереджувально-профілактич-
ної роботи щодо запобігання злочинним проявам, організацію 
роботи державних нотаріальних контор області, приватних но-
таріусів та Державного нотаріального архіву.

«Ми підбиваємо підсумки нашої спільної роботи і визнача-
ємо напрями по підвищенню її ефективності задля реалізації 
завдань, що ставить перед нами Міністерство юстиції», - зазна-
чив під час виступу керівник управління юстиції та поінформу-
вав присутніх про результати відкритої Колегії Мін’юсту, прове-
деної 17 лютого.

«Нами вже забезпечено належну роботу щодо функціо-
нування пілотних проектів, електронних сервісів та новацій Мі-
ністерства юстиції України у сфері державної реєстрації актів 
цивільного стану, налагоджено співпрацю з бюро правової до-
помоги. На часі реформування органів примусового виконання 
рішень» - додав Олег Трейтяк. За його словами, ефективна, 
дієва та скоординована робота органів юстиції області має за-
безпечити реалізацію державної політики у сферах державної 
реєстрації, організації примусового виконання рішень, нотаріа-
ту, мінімізувати корупційні ризики, підвищити правову обізна-
ність населення.

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ 

У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
НАКАЗ

27.02.2017                                        м. Чернігів                                             
№ 42/5

Про затвердження роз-
мірів плати за надання 
платних послуг відділами 
державної реєстрації актів 
цивільного стану Чернігів-
ської області

Відповідно до Переліку платних послуг, які мо-
жуть надаватися відділами державної реєстрації 
актів цивільного стану, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 року 
№ 1168 (зі змінами), Порядку надання платних по-
слуг відділами державної реєстрації актів цивіль-
ного стану, затвердженого наказом Міністерства 
юстиції України від 27 грудня 2010 року № 3335/5, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 
грудня 2010 року за № 1380/18675 (зі змінами), під-
пункту 4.35 пункту 4, пункту 8 Положення про Го-
ловні територіальні управління юстиції Міністерства 
юстиції України в Автономній Республіці Крим, в об-
ластях, містах Києві та Севастополі, затвердженого 
наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 
2011 № 1707/5, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 23 червня 2011 року за № 759/19497 
(зі змінами)

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити розміри плати за надання плат-

них послуг відділами державної реєстрації актів 
цивільного стану Чернігівської області, що дода-
ється.

2. Заступнику начальника головного терито-
ріального управління юстиції з питань державної 
реєстрації – начальнику Управління державної ре-
єстрації Головного територіального управління юс-
тиції у Чернігівській області Хардікову В.В. подати 
цей наказ на державну реєстрацію відповідно до 
Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року 
№ 493 “Про державну реєстрацію нормативно-пра-
вових актів міністерств та інших органів виконавчої 
влади” (зі змінами).

3. Заступнику начальника Управління – на-
чальнику відділу державної реєстрації актів ци-
вільного стану Управління державної реєстрації 
Головного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області Орєшкіній Ю.В., начальникам 
районних, міськрайонних, міського відділів дер-
жавної реєстрації актів цивільного стану Головного 
територіального управління юстиції у Чернігівській 
області забезпечити належну організацію надання 
платних послуг працівниками відділів державної 
реєстрації актів цивільного стану відповідно до 
розмірів плати за надання платних послуг відді-
лами державної реєстрації актів цивільного стану 
Чернігівської області. 

4. Визнати таким, що втратив чинність наказ 
Головного управління юстиції у Чернігівській об-
ласті від 14 червня 2012 року № 379/1 “Про затвер-
дження  Розмірів плати за надання платних послуг 
відділами державної реєстрації актів цивільного 
стану Чернігівської області”, зареєстрований в Го-
ловному управлінні юстиції у Чернігівській області 
25 червня 2012 року за № 15/912. 

5. Цей наказ набирає чинності з наступного 
дня після його опублікування.

6.  Контроль за виконанням даного наказу  за-
лишаю за собою

Начальник                            О.М.Трейтяк

Зареєстровано  в 
Головному територіаль-
ному управлінні юстиції 
у Чернігівській області 

27 лютого 2017 р. за № 
22/1111

До уваги всіх суб’єктів 
е-декларування!

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Головного територіального управлін-

ня юстиції у Чернігівській області 27 лютого 2017 
року №42/5

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у Чернігівській області

27 лютого 2017 р. за № 22/1111
 Розміри плати за надання платних послуг відділами державної

реєстрації актів цивільного стану Чернігівській області 

№
з/п

Вид послуги
Одиниця виміру

Вартість 
послуги 

(грн.)
з ПДВ

Код 
пос-
луги

1 2 3 4 5

1. Пошук актового запису цивільного стану без 
повідомлення заявником даних про рік державної 
реєстрації актів цивільного стану. 

За кожен рік понад 
семирічний строк 

перевірки

46,00 1 

2. Пошук запису в метричних книгах, складених 
іншою ніж українська мовою до утворення органів 
державної реєстрації актів цивільного стану, за 
відсутності даних про рік складення запису.  

За кожен рік понад 
семирічний строк 

перевірки

46,00 2

3. Видача запрошення із зазначенням дати державної 
реєстрації шлюбу. 

За одне 
запрошення

 40,00 3

4.

4.1.

4.2.

Надання правової допомоги, що включає складення 
заяв (анкет, прохань), у вирішенні питання щодо 
повторної видачі свідоцтв та інших документів про 
державну реєстрацію актів цивільного стану: 
відділами державної реєстрації актів цивільного 
стану не за місцем звернення заявника; 
компетентними органами іноземних держав. 

За одну заяву 

За одну заяву
(анкету, прохання)

70,00

85,00

4

4.1

4.2

5.

5.1.
5.1.1

5.2.

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

Організація та проведення індивідуальних обрядів 
державної реєстрації шлюбу та народження 
(зокрема, обрядів ювілеїв весілля, обрядів 
заручин) з використанням різноманітних елементів 
урочистості:
у відділі державної реєстрації актів цивільного стану; 
у відділі державної реєстрації актів цивільного стану 
у вихідні та святкові дні; 
за межами відділу державної реєстрації актів 
цивільного стану:
в межах населеного пункту за місцезнаходженням 
відділу;
в межах населеного пункту за місцезнаходженням 
відділу у вихідні та святкові дні; 
за межами населеного пункту, де розташований 
відділ;
за межами населеного пункту, де розташований 
відділ у вихідні та святкові дні.

За один обряд
За один обряд

За один обряд

За один обряд

За один обряд

За один обряд

305,00
548,00

548,00 

1097,00

1463,00

1463,00 

5

5.1
5.1.1

5.2

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

6. Складення за проханням фізичних осіб заяв про 
державну реєстрацію актів цивільного стану, про 
повторну видачу свідоцтв про державну реєстрацію 
актів цивільного стану та витягів з Державного 
реєстру актів цивільного стану громадян, про 
внесення змін до актових записів цивільного 
стану, поновлення та анулювання актових записів 
цивільного стану. 

За одну заяву 46,00 6

7.
7.1

7.2

7.3

Доставка та вручення виключно:
повторно виданих свідоцтв та інших документів про 
державну реєстрацію актів цивільного стану фізичній 
особі за місцем її проживання (перебування); 
копій документів для службового користування 
органів державної реєстрації актів цивільного стану  
працівниками відділів державної реєстрації актів 
цивільного стану за місцем звернення заявника до 
інших відділів державної реєстрації актів цивільного 
стану; 
документів до уповноважених органів з метою 
їх легалізації для подальшого використання в 
іноземних державах.

За одне  
обслуговування

За одне 
обслуговування

За один документ

275,00

548,00

1463,00

7
7.1

7.2

7.3

8.
8.1

8.2

Надання консультації з питань: 
застосування сімейного та цивільного 
законодавства;
витребування документів про державну реєстрацію 
актів цивільного стану. 

За одну
консультацію

За одну 
консультацію

61,00

46,00

8
8.1

8.2

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

територіального управління юстиції  у Чернігівській області
В.В.Хардіков


