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На запитання громадян 
відповідає Міністр юстиції 

Прошу допомоги. У нас склалася така ситуація, що 
після розлучення колишній чоловік зовсім забув про 
нашу спільну дитину. Ні допомоги, ні навіть спілкування з 
дитиною ми від нього вже й не чекаємо. Чи є можливість 
позбавити його батьківських прав?

Людмила Усик, 
м. Чернігів

Міністр юстиції 
Павло Петренко

Процедура розгляду документів у 
сфері державної реєстрації прав на неру-
хоме майно врегульована Законом Укра-
їни «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 
від 01 липня 2004 року № 1952-VI (далі 
– Закон), Порядком державної реєстра-
ції речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень, затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України «Про держав-
ну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень» від 25 грудня 2015 
року № 1127 (далі – Порядок).

Якщо уявити проведення державної 
реєстрації прав на нерухоме майно як 
послідовність етапів під час проходження 
яких необхідно вчинити певні дії та/або 
прийняти рішення, то можна констатува-
ти, що прийняття, розгляд, видача доку-
ментів є важливими діями  на кількох ета-
пах державної реєстрації речових прав. 

Так, державна реєстрація прав прово-
диться за заявою заявника, шляхом звер-
нення до суб’єкта державної реєстрації 
прав або нотаріуса. Крім того, у випадках, 
передбачених пунктом 30 Порядку, заява 
може бути подана в електронній формі, з 
додаванням до неї електронних копій ори-
гіналів документів, належно оформлених 
копій документів, необхідних для держав-
ної реєстрації прав, виготовлених шляхом 
сканування, або оригіналів таких електро-
нних документів. Така заява формується 
заявником та подається з обов’язковим 
накладенням заявником власного елек-
тронного цифрового підпису.

У разі звернення заявника держав-
ний реєстратор, уповноважена особа са-
мостійно формує та роздруковує заяву, 
на якій заявник проставляє власний під-
пис. Заявник може отримати примірник 
заяви за його бажанням. Під час фор-
мування та реєстрації заяви державний 
реєстратор, уповноважена особа вста-
новлює особу заявника на підставі доку-
ментів, що її посвідчують, а у разі подан-
ня документів уповноваженим представ-
ником – перевіряє обсяг повноважень 
представника на підставі документів, що 
підтверджують його повноваження (на-
приклад, довіреність). 

Новацією є можливість за бажанням 
заявника-власника об’єкта нерухомого 
майна вказати свою електронну адресу 
для здійснення з ним зворотного зв’язку 
у передбачених законодавством випад-
ках. 

Разом із заявою подаються оригіна-
ли документів, необхідних для держав-
ної реєстрації прав, та документи, що 
підтверджують сплату адміністративно-
го збору, крім випадків звільнення від 
сплати адміністративного збору – у та-
кому разі заявник пред’являє документ, 
що підтверджує право на звільнення від 
адміністративного збору, з якого дер-
жавним реєстратором, уповноваженою 
особою виготовляється копія. Зауважи-
мо, що підставами відмови в прийнятті 
заяви є відсутність документа, що під-
тверджує сплату адміністративного збо-
ру, або його сплата не в повному обсязі.

Після цього державний реєстратор, 
уповноважена особа виготовляє елек-
тронні копії з поданих для державної 
реєстрації прав документів шляхом ска-
нування та розміщує їх у Державному 
реєстрі прав. 

Реєстрація заяв проводиться в по-
рядку черговості їх надходження, дер-
жавний реєстратор встановлює черго-
вість розгляду заяв. 

Для ефективної протидії рейдерству, 
Міністерством юстиції України передба-
чено обов’язок державного реєстрато-
ра повідомити власника об’єкта неру-
хомого майна щодо поданих стосовно 
об’єкта нерухомого майна заяв у сфері 
державної реєстрації речових прав, за 
допомогою програмних засобів ведення 
Державного реєстру прав. Наразі мож-
ливість повідомлення існує тільки для 
тих власників, щодо яких у Державному 
реєстрі прав наявна інформація про їх 
електронну адресу.

Державний реєстратор обов’язково 
перевіряє подані документи на наявність 
підстави для зупинення розгляду заяви, 
зупинення державної реєстрації прав, 
відмови у проведенні державної реєстра-
ції прав та приймає відповідні рішення. 
Крім встановлення відповідностей заяв-

лених прав і поданих/отриманих доку-
ментів вимогам законодавства, а також 
відсутності суперечностей між заявле-
ними та вже зареєстрованими речовими 
правами, державний реєстратор обов’яз-
ково використовує відомості Державного 
земельного кадастру, Єдиного держав-
ного реєстру судових рішень (у випадках 
державної реєстрації прав на підставі 
рішень судів), а після налагодження ін-
формаційної взаємодії - Єдиного реєстру 
дозвільних документів.

У разі відсутності підстав для зу-
пинення розгляду заяви, зупинення 
державної реєстрації прав, відмови у 
проведенні державної реєстрації прав 
державний реєстратор приймає рішен-
ня про державну реєстрацію прав, від-
криває розділ та/або вносить до відкри-
того розділу або спеціального розділу 
Державного реєстру прав відповідних 
відомостей про речові права на нерухо-
ме майно та їх обтяження, про об’єкти 
та суб’єктів цих прав. Надалі державний 
реєстратор формує витяг з Державного 
реєстру прав про проведену державну 
реєстрацію прав, за бажанням заявни-
ка такий витяг надається в паперовій 
формі.

За результатами розгляду заяви, з 
урахуванням строків проведення реє-
страційних дій, державний реєстратор, 
уповноважена особа повертає заявнико-
ві подані для державної реєстрації прав 
документи (крім заяви та документа про 
сплату адміністративного збору), видає 
витяг з Державного реєстру речових 
прав (у разі його формування у паперо-
вій формі), а у разі відмови у проведен-
ні державної реєстрації прав - рішення 
державного реєстратора щодо відмови 
в державній реєстрації прав у паперовій 
формі (за бажанням заявника). Заявник 
у заяві зазначає відомості про отримання 
документів у повному обсязі та на під-
твердження цього проставляє власний 
підпис.

Начальник 
Головного територіального управління 

юстиції у Чернігівській області  
Олег Трейтяк

Передусім слід зазначити, що 
позбавлення батьківських прав є 
крайньою мірою впливу на матерів 
та батьків, які недобросовісно ви-
конують свої обов’язки щодо вихо-
вання та утримання своїх дітей.

Сімейний кодекс містить ви-
ключний перелік підстав позбав-
лення батьківських прав, а саме:

1) не забрали дитину з полого-
вого будинку або з іншого закладу 
охорони здоров’я;

2) ухиляються від виконання 
своїх обов’язків по вихованню ди-
тини, тобто свідомо не піклуються 

про фізичний і духовний розвиток дитини, її навчання, підготовку 
до самостійного життя, не забезпечують необхідного харчування, 
медичного догляду, не спілкуються з дитиною в необхідному обся-
зі, не створюють умов для отримання нею освіти тощо;

3) жорстоко поводяться з дитиною – застосовують фізичне 
або психічне насильство, недопустимі методи виховання, прини-
жують людську гідність дитини;

4) є хронічними алкоголіками або наркоманами і це підтвер-
джено медичними висновками;

5) вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини;
6) засуджені за вчинення умисного кримінального правопору-

шення щодо дитини.
Водночас слід наголосити, що позбавити батьківських прав не 

можна особу, яка не виконує своїх батьківських обов’язків внаслі-
док душевної хвороби, тривалого відрядження, або ж через пере-
шкоди з боку іншого з батьків.

Для позбавлення батьківських прав необхідно зробити на-
ступне. Перш за все слід встановити, що особа свідомо порушує 
батьківські обов’язки, злісно не виконує вимоги та рекомендації 
органів опіки і піклування, служб у справах неповнолітніх або ж 
навмисно ухиляється від лікування. Потім треба звернутись до 
органу опіки та піклування, щоб отримати висновок щодо умов 
життя і виховання дитини, поведінку батьків, їх взаємини з дітьми 
та ставлення до виконання своїх батьківських обов’язків. І лише 
після цього – йти до суду з відповідною заявою.

Справи про позбавлення батьківських прав за загальним пра-
вилом розглядає місцевий суд за місцем реєстрації проживання 
того з батьків, якого хочуть позбавити прав. 

При розгляді судом обов’язково бере участь орган опіки та 
піклування, який подає суду письмовий висновок щодо обставин 
справи. Але, варто наголосити, що такий висновок не є обов’яз-
ковим для суду і він може не погодитися з ним через недостатню 
обґрунтованість чи у випадку, коли висновок суперечить інтере-
сам дитини.

Слід зауважити, що особа, позбавлена батьківських прав, не 
звільняється від обов’язку щодо утримання дитини. Іншими слова-
ми батько, позбавлений батьківських прав, все одно зобов’язаний 
утримувати свою дитину. Більше того, одночасно з позбавленням 
батьківських прав суд може вирішити питання про стягнення алі-
ментів на дитину з боку такого батька.

Питання долі дитини також вирішує суд. Якщо дитина прожи-
вала з тим із батьків, хто позбавлений батьківських прав, можли-
вість їхнього подальшого проживання в одному житловому примі-
щенні вирішується за результатами розгляду справи. При цьому, 
суд може прийняти рішення про виселення того з батьків, хто по-
збавлений батьківських прав, з житла, в якому він проживає з ди-
тиною, якщо у нього є інше житло, або навіть примусово поділити 
житло чи зобов’язати здійснити його примусовий обмін. 

Для отримання більш детальних роз’яснень Вам слід зверну-
тися до одного з наших центрів чи бюро правової допомоги. Тут 
Вам безкоштовно нададуть консультацію та за необхідності адво-
катський захист. Взнати, де розташовано найближчий центр чи 
бюро, можна за телефоном гарячої лінії 0 800 213-103.

Окремі питання процедури розгляду документів у сфері 
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно

Привітання з новорічними святами!
Прийміть найщиріші вітання з наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим!  

Плідним і насиченим запам’ятається нам 2016 рік. Ми багато працювали, реформу-
вали систему органів юстиції, впроваджували на місцях пілотні проекти Мін’юсту, 

налагоджували співпрацю, а також ділилися досвідом та здобутками з нашими 
колегами. Ми досягли гарних результатів і будемо продовжувати працювати 

єдиною командою задля доброту наших громадян. 
Вірю, що Новий 2017 рік буде щедрим для нас на цікаві плани, нові до-

сягнення та професійні перемоги, а чудові зимові свята будуть радісними та 
щедрими, додадуть життєвих сил, зігріють душу. 

Тож зичу Вам міцного здоров’я, благополуччя, добробуту, сімейного 
затишку. Нехай любов’ю та радістю сповнюються Ваші серця, а тур-

боти та негаразди обходять стороною. Нехай не знають меж віра, на-
дія, любов і  рідні люди будуть завжди поруч.  

                                                             Начальник 
Головного територіального

                                                       управління юстиції у 
Чернігівській області   

                            Олег Трейтяк

Понад 2 мільйони українців висловили бажання вивчити англій-
ську мову за допомогою проекту Міністерства юстиції «Lingva.Skills». 
Про це 21 квітня 2017 року в ході прес-конференції повідомив Міністр 
юстиції Павло Петренко.

«Рівно рік тому ми дали старт цьому проекту з розрахунку на те, що 
українці матимуть більше можливостей для спілкування. 60 тисяч грома-
дян зараз проходять курс навчання. 2 мільйони українців подали заявки 
для того, щоб навчатися за цією програмою. Проект дійсно став національ-
ним», - наголосив очільник Мін’юсту.

Він також зауважив, що вивчення англійської мови є дуже важливим 
інструментом спілкування зі світом.

«Це не просто можливість для українських громадян одразу після 
введення безвізового режиму подорожувати Європою, а й шанс вільно 
спілкуватися з друзями в інших країнах, навчатися та пізнавати цей світ», 
- сказав Міністр юстиції.

При цьому він поінформував присутніх, що розробники системи ма-
ють амбітні плани з розробки курсів навчання для тих українців, які мають 
більш високий рівень знань, запровадити різноманітні професійні блоки та 

дати старт вивченню за розробленою системою інших іноземних мов.
«З 2019 року знання англійської мови буде однією з вимог для номінування на державну службу. Цей 

проект є не лише соціально важливим, а й дасть можливість молоді, яка хоче працювати на державній службі, 
вже почати підготовку», - зауважив Павло Петренко.

Керівник ГТУЮ в Києві Станіслав Куценко у свою чергу наголосив, що проект виходить на міжнародну 
орбіту.

«Уряди Казахстану та Грузії зацікавилися у запровадженні в себе навчання за даною системою. Це 
справжній український інноваційний проект, який виходить на міжнародну орбіту і є нашим інтелектуальним 
продуктом, який Україна може експортувати», - сказав він.

На його переконання, проект матиме велике практичне значення для українців.
«Зараз, коли скасовується безвізовий режим, спілкування з представниками інших держав стане звичай-

ною потребою для наших громадян. І це спілкування буде проходити англійською мовою. Міністерство юстиції 
зробило великий вклад, щоб українці долали всі бар’єри», - додав Станіслав Куценко.

За словами методолога проекту «Lingva.Skills» Віталія Зубкова, система створена для того, щоб вона 
тренувала користувачів, вказуючи на їхні помилки, а не просто давала знання.

«Аналогів нашій системі, яка базується на перекладі і забезпечує таке тренування, не існує. Для нас це 
можливість безкоштовно отримати якісні знання. Система тренує вміння активно користуватися структурами 
англійської мови. Центральна ідея продукту – ми хочемо, щоб ви не перекладали з української на англійську, 
ми хочемо, щоб ви користувалися існуючими в англійській мові структурами і робили це вільно й швидко», - 
заявив розробник проекту.

За рік роботи проекту Мін’юсту «Lingva.Skills» 
бажання вивчити англійську висловили 

понад 2 мільйони українців, – Павло Петренко

Відповідно до положень британської аудиторської компанії 
Ернст енд Янг в 2017 році Україна займає перше місце у світі по 
розповсюдженню корупції і хабарництва в бізнес-середовищі. В 
цьому рейтингу наша країна обійшла Кенію, Нігерію, Росію і ще 
37 держав Європи, Близького сходу і Африки. 

Одним із факторів, що сприяє виникненню корупції в державі 
є нормативно-правові акти, що видаються державними органами. 
Зокрема однією з умов розповсюдження корупції в Україні є недо-
сконалість законодавства, що дозволяє посадовим особам вико-
ристовувати надані їм службові повноваження та пов’язані з цим 
можливості для одержування неправомірної вигоди, уникаючи при 
цьому покарання. 

Суттєво зменшити рівень корупції, що виникає внаслідок недо-
сконалості законодавства, покликана антикорупційна експертиза 
нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, 
обов’язковість проведення якої передбачена статтею 55 Закону Укра-
їни «Про запобігання корупції», оскільки цей дієвий інструмент є од-
ним із шляхів протидії корупції, що дозволяє викорінити корупціогенні 
норми ще на етапі підготовки проектів нормативно-правових актів. 

Обов’язкова антикорупційна експертиза здійснюється Міністер-
ством юстиції України, крім антикорупційної експертизи проектів 
нормативно-правових актів, внесених на розгляд Верховної Ради 
України народними депутатами України, яка здійснюється комітетом 
Верховної Ради України, до предмета відання якого належить питан-
ня боротьби з корупцією. Обов’язковій антикорупційній експертизі, 
яка проводиться Міністерством юстиції України, підлягають усі про-
екти нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Кабінету 
Міністрів України. Антикорупційна експертиза нормативно-правових 
актів здійснюється Міністерством юстиції України згідно із затвер-
дженим ним щорічним планом. Вказана експертиза здійснюється 
щодо законів України, актів Президента України та Кабінету Міні-
стрів України у таких сферах: права та свободи людини і громадя-
нина, повноважень органів державної влади та органів місцевого са-
моврядування, осіб уповноважених на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, надання адміністративних послуг, 
розподілу та витрачання коштів державного бюджету та місцевих 
бюджетів, конкурсних (тендерних) процедур. 

Антикорупційна експертиза проводиться згідно з наказом Мі-
ністерства юстиції України від 18.03.2015 № 383/5 «Деякі питання 
проведення антикорупційної експертизи», який зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 19.03.2015 за № 303/26748. Основними 

завданнями антикорупційної експертизи є: проведення комплексно-
го дослідження нормативно-правових актів та проектів норматив-
но-правових актів з метою виявлення корупціогенних факторів, під-
готовка обґрунтованих висновків щодо наявності або відсутності у 
нормативно-правових актах та проектах нормативно-правових актів 
корупціогенних норм, надання пропозицій та рекомендацій щодо їх 
усунення. Антикорупційна експертиза чинних нормативно-правових 
актів проводиться згідно зі щорічним планом, що затверджується 
Міністерством юстиції України до 31 грудня. За результатами анти-
корупційної експертизи чинного нормативно-правового акта Мініс-
терство юстиції готує висновок відповідної форми та надсилає його 
на розгляд Кабінету Міністрів України. Для здійснення антикорупцій-
ної експертизи чинних нормативно-правових актів Міністерство юс-
тиції може залучати в установленому порядку фахівців державних 
органів, інших підприємств, установ, організацій, а також експертів 
міжнародних організацій, представників громадських об’єднань. Ре-
зультати антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових 
актів у разі виявлення факторів, що сприяють або можуть сприяти 
вчиненню корупційних правопорушень, підлягають оприлюдненню 
на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України. Антикоруп-
ційна експертиза нормативно-правових актів державних органів, 
нормативно-правові акти яких підлягають державній реєстрації, 
здійснюється під час такої реєстрації. Результати антикорупційної 
експертизи нормативно-правового акта зазначаються у висновку 
про державну реєстрацію, доопрацювання, відмову у державній ре-
єстрації відповідного акта за формою, встановленою Міністерством 
юстиції. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових 
актів проводиться як складова частина їх правової експертизи. Ре-
зультати проведення антикорупційної експертизи проекту норматив-
но-правового акта відображаються у висновку Міністерства юстиції 
за результатами його правової експертизи, в якому робиться загаль-
ний висновок щодо наявності корупціогенних факторів та подаються 
пропозиції щодо можливих шляхів доопрацювання проекту норма-
тивно-правового акта у разі їх виявлення. 

Національне агентство з питань запобігання корупції може про-
водити за власною ініціативою у встановленому ним порядку, що 
затверджений рішенням Національного агентства від 28.07.2016 за  
№ 1 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.08.2016 за 
№ 1184/29314, антикорупційну експертизу проектів нормативно-пра-
вових актів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України або Ка-
бінету Міністрів України. Антикорупційна експертиза проектів норма-

тивно-правових актів проводиться Національним агентством відпо-
відно до Закону України «Про запобігання корупції» та є окремим від 
здійснюваної Міністерством юстиції України та комітетом Верховної 
Ради України, до предмета відання якого належить питання боротьби 
з корупцією, видом антикорупційної експертизи. Для проведення На-
ціональним агентством антикорупційної експертизи Кабінет Міністрів 
України надсилає йому проекти усіх відповідних нормативно-право-
вих актів. Національне агентство інформує відповідний комітет Вер-
ховної Ради України або Кабінет Міністрів України про проведення 
антикорупційної експертизи відповідного проекту нормативно-право-
вого акта, що є підставою для зупинення процедури його розгляду 
або прийняття, але на строк не більше десяти днів. Громадська рада 
при Національному агентстві залучається до проведення ним антико-
рупційної експертизи. Національне агентство здійснює періодичний 
перегляд законодавства на наявність у ньому корупціогенних норм 
та надає Міністерству юстиції України пропозиції щодо включення 
їх до плану проведення антикорупційної експертизи. До проведення 
зазначеного моніторингу Національне агентство може залучати гро-
мадські об’єднання, наукові установи, в тому числі на умовах держав-
ного замовлення на підставі відкритого конкурсу.

За ініціативою фізичних осіб, громадських об’єднань, юридичних 
осіб може проводитися громадська антикорупційна експертиза чин-
них нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових 
актів. Проведення громадської антикорупційної експертизи чинних 
нормативно-правових актів, проектів нормативно-правових актів, а 
також оприлюднення її результатів здійснюються за рахунок відпо-
відних фізичних осіб, громадських об’єднань, юридичних осіб або 
інших джерел, не заборонених законодавством. Результати антико-
рупційної експертизи, в тому числі громадської, підлягають обов’яз-
ковому розгляду суб’єктом видання (прийняття) відповідного акта, 
його правонаступником або суб’єктом, до якого перейшли відповідні 
нормотворчі повноваження у даній сфері.

На сьогоднішній день в нашій державі дуже гостро постає про-
блема корупції і вирішити її можливо лише реалізувавши комплекс 
антикорупційних заходів, які необхідно послідовно застосовувати в 
кожній сфері суспільних відносин. Такий комплекс заходів повинен 
бути спрямований не лише на викорінення корупції як явища, а й 
запобігати умовам, що можуть сприяти її виникненню.

 Начальник Головного територіального
управління юстиції у Чернігівській області 

Олег Трейтяк  

Прийнято участь у засіданні круглого столу за 
результатами роботи місцевих центрів БВПД

28 квітня 2017 року начальник Головного територіального управління юстиції взяв 
участь у круглому столі "Результати роботи за перший квартал центрів з надання безо-
платної вторинної правової допомоги", організованому Регіональним центром безоплат-
ної вторинної правової допомоги у Чернігівській області за участю представників громад-
ських організацій, адвокатів і засобів масової інформації.

Відкрила захід Ірина Протченко, директор Регіонального центру безоплатної вторинної пра-
вової допомоги у Чернігівській області. Далі до аудиторії звернувся керівник управління юстиції 
Олег Трейтяк, який зауважив, що співпраця управління юстиції з центрами БВПД на сьогодні 
має неабияке значення, оскільки проведення спільних правоосвітніх заходів, виїзних консульта-
тивних пунктів підвищує правову обізнаність громадян і сприяє вирішенню юридичних питань 
на місцях. «Під час роботи спільних виїзних приймалень у віддалені райони нашої області ми 
стикаємось з досить непростими правовими задачами, колізіями законодавчих норм, але все 
рівно намагаємось допомагати громадянам у вирішенні проблемних ситуацій, надавати квалі-
фіковану юридичну допомогу».

Також, Олег Трейтяк розповів про он-лайн будинок юстиції - прозору автоматизовану си-
стему Мін'юсту, що дозволяє отримати необхідні послуги в електронному режимі без зайвих 
контактів з представниками влади, уникаючи непотрібних черг і бюрократії.

Про результати роботи Регіонального центру з надання БВПД у Чернігівській області розпо-
віла заступник директора Центру Олеся Пирковська. Результати роботи Чернігівського МЦ з на-
дання БВПД презентував директор центру Володимир Бобруйко. Про роботу Менського і Ніжин-
ського МЦ з надання БВПД говорили директори Анатолій Єрмоленко і Володимир Бригинець.

Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів
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В житті трапляються ситуації, коли один або де-
кілька спадкоємців за заповітом не приймають спад-
щину і в такому випадку постає питання: хто отримує 
право успадкувати частину спадщини, що вони не при-
йняли? 

 Для того, щоб надати відповідь на це запитання, слід 
звернутись до змісту статті 1223 Цивільного кодексу Укра-
їни (далі – ЦК). 

Так, стаття 1223 ЦК передбачає, що право на спадку-
вання мають особи, визначені у заповіті. У разі відсутності 
заповіту, визнання його недійсним, неприйняття спадщини 
або відмови від її прийняття спадкоємцями за заповітом, а 
також у разі неохоплення заповітом усієї спадщини право 
на спадкування за законом одержують особи, визначені у 
статтях 1261-1265 цього Кодексу. Право на спадкування 
виникає у день відкриття спадщини.

Отже, частина друга даної статті передбачає випадки, 
коли у осіб передбачених статтями 1261-1265 ЦК виникає 
право на спадкування за законом. Серед всіх інших підстав 
право на спадкування за законом виникає у разі неприй-
няття спадщини або відмови від її прийняття спадкоємцями 
за заповітом. І проблематика тут починається з викори-
стання законодавцем слова «спадкоємцями» у множині без 
жодних уточнень та роз’яснень з цього приводу. Що при-
зводить до того, що ряди правників діляться на два «табо-
ри»: ті які вважають, що у разі неприйняття спадщини хоча 
б одним із спадкоємців за заповітом його частка в спадщині 
має розподілятись за законом, та ті хто вважає, що вико-
ристанням слова «спабкоємцями» у множині законодавець 

хотів зазначити, що спадкування майна, що заповідалось 
за заповітом буде здійснюватись за законом лише у випад-
ку неприйняття або відмови від прийняття спадщини всіма 
спадкоємцями за заповітом. Дослідженню позицій останніх 
і присвячена дана публікація. 

Так, пунктом 1 підрозділу 2 розділу 1 частини 3 Ме-
тодичних рекомендацій щодо вчинення нотаріальних дій, 
пов’язаних із вжиттям заходів щодо охорони спадкового 
майна, видачею свідоцтв про право на спадщину та сві-
доцтв про право власності на частку у спільному майні 
подружжя, схвалених рішенням Науково – експертної ради 
з питань нотаріату при Міністерстві юстиції України від 
29.01.2009 (далі – Методичні рекомендації) визначається, 
що спадкування за законом виникає, якщо:

- спадкодавець не залишив заповіту;
- заповіт  в  цілому  або  його  окреме розпорядження 

визнано недійсним;
- всі спадкоємці за заповітом не прийняли або відмови-

лися від прийняття спадщини;
- особа на користь якої складено заповіт померла до 

відкриття спадщини;
- заповітом охоплена лише частина спадщини.
Тобто, Науково-експертна рада з питань нотаріату, що 

діє при Міністерстві юстиції України, в своїх рекомендаціях 
надає вичерпний перелік підстав, з яких відбувається спад-
кування за законом, серед яких, як ми бачимо, відзначаєть-
ся, що право на спадкування за законом виникає у разі не 
прийняття або відмови від прийняття спадщини лише всіма 
спадкоємцями за заповітом. 

Крім того, пуктом 5 Постанови № 7 Пленуму Верхов-
ного Суду України від 30.05.2008 «Про судову практику у 
справах про спадкування», передбачено, що за наявності 
заповіту на все майно правило частини другої статті 1223 
ЦК застосовується у разі неприйняття спадщини або відмо-
ви від спадщини усіма спадкоємцями за заповітом. У разі 
неприйняття спадщини чи відмови від неї одним із спадко-
ємців за заповітом застосовується норма частини першої 
статті 1275 ЦК, відповідно до якої частка у спадщині, яку 
він мав право прийняти, переходить до інших спадкоємців 
за заповітом і розподіляється між ними порівну.  По суті, 
додаткові коментарі тут будуть зайві, ось якою є позиція 
ВСУ з приводу питання, яке розглядається в даному до-
слідженні. Такак позиція повністю виправдовується як з 
огляду принципу захисту прав спадкоємців за заповітом 
так і з огляду підходу, що грунтується на волі спадкодавця 
(заповідача). Може скластися враження, що ця позиція ВСУ 
була викладена ще в 2008 році і вже не є актуальною, про-
те, слід відмітити, що ні стаття 1223 ЦК ні стаття 1275 ЦК з 
моменту прийняття Цивільного кодексу України 2003 року 
не змінювались, а отже немає підствав і для зміни відповід-
них роз’яснень. 

Крім того, в межах цього дослідження було перглянуто 
більше 200 рішень судів України у справах про спадкове 
право, серед яких було виявлено 4 рішення суду, що пря-
мо стосувались теми. Тобто рішення по справах, в яких 
спадкодавець складав заповіт, а після відкриття спадщини 
хтось із спадкоємців за заповітом не приймав спадщину 

(саме не приймав відповідно до частини 1 статті 1272 ЦК 
України). Такими рішеннями є: рішення Великоолександрів-
ського районного суду Херсонської області від 06.05.2016 
у справі № 650/66/16-ц, рішення Коростишівського район-
ного суду Житомирської області від 11.05.2016 у справі  
№ 280/1378/15-ц, рішення Новозаводського районного суду 
міста Чернігова від 26.07.2016 у справі № 751/7128/16-ц, 
рішення Немирівського районного суду Віннницької області 
від 26.05.2016 у справі № 140/768/16-ц. У всіх цих рішен-
нях суди приходять до висновку, що частка спадкового 
майна одного із спадкоємців за заповітом, що не прийняв 
спадщину, прирощується до часток інших спадкоємців за 
заповітом, що прийняли спадщину. В обґрунтування при-
йнятих рішень суди посилаються на частину 1 статті 1275 
Цивільного кодексу України, як таку, що підлягає засто-
суванню до спірних правовідносин виходячи з роз’яснень, 
наданих у пункті 5 Постанови Пленуму Верховного Суду  
№ 7 від 30.05.2008 «Про судову практику у справах про 
спадкування».

Отже, позиція відносно того, що спадкування майна, 
що заповідалось за заповітом, буде здійснюватись за зако-
ном лише у випадку неприйняття або відмови від прийняття 
спадщини всіма спадкоємцями за заповітом в розрізі на-
ведених вище аргументів вбачається більш виправданою. 

Головний спеціаліст відділу з питань нотаріату
Головного територіального управління юстиції

у Чернігівській області 
Станіслав Веремієнко

Вимоги до найменування 
юридичної особи або її 

відокремленого підрозділу
Відповідно до статті 16 Закону України «Про дер-

жавну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – під-
приємців та громадських формувань» та Вимог до на-
писання найменування юридичної особи, її відокремле-
ного підрозділу, громадського формування, що не має 
статусу юридичної особи, крім організації профспілки, 
затвердженого наказом Міністерства юстиції України 
від 05.03.2012 № 368/5, вимоги до написання наймену-
вання юридичної особи, її відокремленого підрозділу, 
громадського формування, що не має статусу юридич-
ної особи, крім організації профспілки, встановлюються 
Міністерством юстиції України.

Слід зазначити, що найменування юридичної особи по-
винно містити інформацію про її організаційно-правову фор-
му (крім державних органів, органів місцевого самовряду-
вання, органів влади Автономної Республіки Крим, держав-
них, комунальних організацій, закладів, установ) та назву.

Тобто найменування юридичної особи (установи) має 
містити інформацію про характер її діяльності. Назва юри-
дичної особи може складатися з власної назви юридичної 
особи, а також містити інформацію про мету діяльності, 
вид, спосіб утворення, залежність юридичної особи та інші 
відомості згідно з вимогами до найменування окремих ор-
ганізаційно-правових форм юридичних осіб, установленими 
Цивільним, Господарським кодексами України та законами 
України.

Організаційно-правова форма юридичної особи визна-
чається відповідно до Класифікації організаційно-правових 
форм господарювання, затвердженої наказом Держспо-
живстандарту України від 28.05.2004 № 97.

Назва юридичної особи не може містити посилання на 
організаційно-правову форму.

Юридична особа може мати, крім повного найменуван-
ня, скорочене найменування.

Найменування юридичної особи не може бути тотож-
ним найменуванню іншої юридичної особи (крім органів міс-
цевого самоврядування).

Найменування юридичної особи викладається держав-
ною мовою та додатково англійською мовою (за наявності).

У найменуванні юридичних осіб забороняється вико-
ристовувати:

– повне чи скорочене найменування державних органів 
або органів місцевого самоврядування, або похідні від цих 
найменувань, або історичні державні найменування, перелік 
яких установлює Кабінет Міністрів України, - у найменуван-
нях юридичних осіб приватного права;

– символіку комуністичного та/або націонал-соціаліс-
тичного (нацистського) тоталітарних режимів, заборона 
використання яких встановлена Законом України «Про 
засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 
пропаганди їхньої символіки»;

– терміни, абревіатури, похідні терміни, заборона вико-
ристання яких передбачена законом.

Крім цього, спеціальними законами можуть бути вста-
новлені особливості найменування товариств, холдингових 
компаній, банків, пенсійних фондів, корпоративних інвес-
тиційних фондів, торгово-промислової палати, навчальних 
закладів, юридичних осіб, які мають ліцензію на здійснення 
страхової діяльності, волонтерських організацій, адвокат-
ських бюро, операторів державних лотерей, асоціацій органів 
місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднань, по-
літичних партій, громадських об’єднань, профспілок, їх орга-
нізацій та об’єднань, організацій роботодавців, їх об’єднань.

Згідно з правилами написання найменування юридич-
ної особи або її відокремленого підрозділу назва юридичної 
особи береться у лапки та зазначається безпосередньо піс-
ля організаційно-правової форми суб›єкта господарювання 
(крім органів державної влади, органів місцевого самовря-
дування, органів влади Автономної Республіки Крим, дер-
жавних, комунальних організацій, закладів, установ).

Використання лапок у найменуванні юридичної особи 
не є ознакою для визначення тотожності найменувань.

При написанні найменування юридичної особи вико-
ристовуються літери українського алфавіту та літери латин-
ського алфавіту.

В установчих документах та при заповненні реєстрацій-
ної картки використовуються великі та малі літери.

Великі та малі літери, використані в установчих доку-
ментах та при заповненні реєстраційної картки, вважаються 
тотожними.

Головний спеціаліст відділу взаємодії з суб’єктами 
державної реєстрації та підвищення кваліфікації 

державних реєстраторів Управління державної 
реєстрації Головного територіального управління 

юстиції у Чернігівській області
Надія Розсошко

Реалізація арештованого майна через систему СЕТАМ

Процедура обліку, державної реєстрації та захисту прав 
на об’єкти безхазяйного нерухомого майна

Питання набуття права власності на об’єкти без-
хазяйного нерухомого майна було та залишається ак-
туальним сьогодні. Актуальність обговорюваної теми 
обумовлюється чисельною кількістю питань щодо самої 
процедури визнання об’єкта нерухомого майна безха-
зяйним, а також необхідністю чіткого визначення поняття 
безхазяйної речі, налагодженої і системної взаємодії між 
органами, що здійснюють державну реєстрацію прав на 
нерухоме майно та органами місцевого самоврядування. 

Наразі діючим законодавством регламентовано 
механізм взяття на облік та набуття права власності на 
безхазяйне нерухоме майно. 

Так, положеннями Цивільного кодексу України (далі 
– ЦК України) визначено, що безхазяйною є річ, яка не 
має власника або власник якої невідомий. Безхазяйні 
нерухомі речі беруться на облік органом, що здійснює 
державну реєстрацію прав на нерухоме майно, за за-
явою органу місцевого самоврядування, на території 
якого вони розміщені. Про взяття такої речі на облік 
робиться оголошення у друкованих засобах масової 
інформації.

Після спливу одного року з дня взяття на облік без-
хазяйної нерухомої речі вона за заявою органу, уповно-
важеного управляти майном відповідної територіальної 
громади, може бути передана за рішенням суду у кому-
нальну власність (стаття 335 ЦК України).

Розглянемо детальніше особливості цієї процеду-
ри, що регламентована пунктами 82 – 88 Порядку дер-
жавної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 25.12.2015 №1127. Так, взяття на облік безха-
зяйного нерухомого майна здійснюється за заявою заяв-
ника шляхом звернення до суб’єкта державної реєстрації 
прав або нотаріуса в установленому для державної реє-
страції прав порядку.

Під час розгляду заяви державний реєстратор вста-
новлює наявність (відсутність) державної реєстрації прав 
на майно, щодо якого подано таку заяву.

У разі, коли підставою для взяття на облік нерухомо-
го майна є відмова власника від права власності на таке 
майно, державний реєстратор встановлює наявність (від-
сутність) державної реєстрації припинення права влас-
ності на нерухоме майно у зв’язку з відмовою від права 
власності.

За результатом розгляду заяви державний реєстра-
тор приймає рішення щодо взяття на облік безхазяйного 

нерухомого майна або рішення щодо відмови у взятті на 
такий облік.

Державний реєстратор за результатом прийнятого 
рішення щодо взяття на облік безхазяйного нерухомого 
майна вносить до спеціального розділу Державного реє-
стру прав відповідні відомості.

Датою та часом взяття на облік безхазяйного неру-
хомого майна вважаються дата та час реєстрації відпо-
відної заяви, за результатом розгляду якої державним 
реєстратором прийнято рішення щодо взяття на облік 
безхазяйного нерухомого майна.

За наявності підстав для відмови у взятті на облік 
безхазяйного нерухомого майна державний реєстратор 
приймає відповідне рішення, яке повинне містити вичерп-
ний перелік обставин, що стали підставою для його при-
йняття, з відповідним обґрунтуванням їх застосування.

У задоволенні заяви про взяття на облік безхазяй-
ного нерухомого майна може бути відмовлено у разі, 
коли: безхазяйне майно не підлягає обліку відповідно до 
закону; із заявою про взяття на облік безхазяйного неру-
хомого майна звернулася неналежна особа; у Державно-
му реєстрі прав наявні записи про державну реєстрацію 
прав на нерухоме майно, щодо якого подано заяву про 
взяття на облік; у Державному реєстрі прав відсутні запи-
си про припинення права власності на нерухоме майно у 
зв’язку з відмовою власника від права власності на таке 
майно (у разі, коли підставою для взяття на облік безха-
зяйного нерухомого майна є відмова власника нерухомо-
го майна від свого права власності).

За результатом розгляду заяви про взяття на облік 
безхазяйного нерухомого майна документи, подані за-
явником, зберігаються суб’єктом державної реєстрації 
прав, нотаріусом протягом трьох років.

Документи та/або відомості, сформовані державним 
реєстратором за допомогою програмних засобів ведення 
Державного реєстру прав під час розгляду заяви, збері-
гаються в електронній формі у цьому Реєстрі.

На практиці також трапляються випадки, коли про-
цедура набуття права власності на нерухоме майно як 
на безхазяйне застосовується до відумерлої спадщини.

Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить 
у власність територіальної громади за місцем відкриття 
спадщини, а нерухоме майно – за його місцезнаходжен-
ням (ч. 3 ст. 1277 ЦК України).

Необхідно зазначити, що питання захисту права 
власності на безхазяйну нерухомість регламентується 

загальними нормами законодавства щодо захисту ре-
чових прав як в судовому, так і позасудовому порядку.

Одним із шляхів судового захисту речових прав на 
нерухомість, може бути оскарження рішень, дій або без-
діяльності державного реєстратора в судовому порядку. 
Одночасно, законодавством передбачено ряд превен-
тивних способів захисту речових прав, зокрема найсут-
тєвіші способи – інформування через e-mail державним 
реєстратором прав власника об’єкта нерухомості щодо 
заяв у сфері державної реєстрації, які надходять держав-
ному реєстратору на розгляд; можливість зупинити реє-
страційні дії щодо власного майна за заявою власника 
на строк до 10-и днів, протягом якого належний власник, 
який вважає, що його права стосовно об’єкта нерухомо-
сті можуть бути порушені відповідними рішеннями, діями 
державного реєстратора, може подати відповідне рішен-
ня суду про зупинення державної реєстрації; перевірка 
рішень суду на підставі яких має проводитися державна 
реєстрація прав, в Єдиному державному реєстрі судових 
рішень; подання правовстановлюючого документа на-
лежного власника чи відчужувача при реєстрації права 
на підставі рішення суду про витребування з чужого неза-
конного володіння або про розірвання договору. 

Слід наголосити, що на даний час законодавцем на-
дано можливість оскаржувати рішення, дії або бездіяль-
ність державних реєстраторів в позасудовому порядку 
до Міністерства юстиції України або ж до Головного те-
риторіального управління юстиції області. Розгляд скарг 
в таких випадках здійснюється у визначеному порядку 
комісією з розгляду скарг у сфері державної реєстрації. 
Висновок комісії є підставою для прийняття суб’єктом 
розгляду скарги відповідного рішення щодо поновлен-
ня порушеного права скаржника, зокрема, скасування 
незаконної державної реєстрації, незаконної відмови у 
проведенні державної реєстрації, виправлення помилки 
державного реєстратора в Державному реєстрі прав чи 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців тощо. 

Заступник начальника Управління – начальник 
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 

В’ячеслав Черниш

З метою реформування діяльності Державної виконавчої служби Міністерством 
юстиції України ініційовано створення нової системи реалізації арештованого майна 
шляхом проведення електронних торгів. 

16 квітня 2014 року прийнято наказ № 656/5 «Про проведення експерименту із за-
провадження порядку реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних 
торгів», а наказом від 29 вересня 2016 року №2831/5 затверджено Порядок реалізації 
арештованого майна. 

Найголовнішим завданням проекту є залучення якомога ширшого кола покупців 
до реалізації арештованого майна з метою його продажу за максимальною ціною та 
унеможливлення корупційних ризиків у процесі реалізації арештованого майна.

Учасники торгів не контактують з державними виконавцями або іншими чиновни-
ками, що дозволяє повністю викорінити хабарництво в цій сфері.

Така система є новою для України, і значна кількість учасників торгів, які звикли до 
традиційного механізму реалізації арештованого майна, може не знати тонкощів прове-
дення електронних торгів.

До введення в дію онлайн-аукціонів СЕТАМ реалізація арештованого майна 
здійснювалась спеціалізованими організаціями, які залучалися на тендерній основі та 
здійснювали реалізацію шляхом проведення аукціонів. 

На сьогоднішній день для участі в електронних торгах особі необхідно пройти про-
цедуру реєстрації на Веб-сайті, подати заявку на участь в електронних торгах та вико-
нати інші вимоги, визначені Порядком реалізації . 

Система має сучасну систему захисту, учасникам торгів гарантована повна кон-
фіденційність,  можливість втручання у Систему сторонніх осіб абсолютно виключена. 
Учасники аукціонів можуть створити власний кабінет і слідкувати за ходом торгів, а та-
кож за наповненням бази новими лотами в он-лайн режимі.

Електронна система торгів працює за наступним принципом: кожна людина може 
зареєструватися та взяти участь у торгах. Для того, щоб стати учасником торгів по кон-
кретному лоту, особі необхідно сплатити гарантійний внесок у розмірі 5 % від стартової 
ціни лота. 

Цей першочерговий платіж є обов’язковим. Це підтверджує зацікавленість у при-
дбанні виставленого на реалізацію майна. У разі програшу на торгах, гарантійний вне-
сок повертається покупцеві.

Реалізація арештованого майна здійснюється шляхом електронних торгів або за 
фіксованою ціною.

Електронні торги розпочинаються у визначений в інформаційному повідомленні 
день. Учасники висувають свої цінові пропозиції по лоту.  Цінова пропозиція подається 
через Веб-сайт електронних торгів з кроком підвищення ставки, зазначеним у повідом-
ленні про електронні торги. Перша цінова пропозиція повинна бути рівною стартовій ціні 
лота. Кожна наступна цінова пропозиція має містити ціну на встановлений Організато-

ром крок вищу за попередню. Моментом подачі цінової пропозиції вважається зафіксо-
ваний Системою момент отримання пропозиції.

В особистому кабінеті діє розділ з активними на даний момент електронними тор-
гами, у яких бере участь учасник, інформацією про хід електронних торгів, що містить 
відомості про останню цінову пропозицію щодо лота, найвищу на даний момент. Інфор-
мація про хід електронних торгів оновлюється одразу після внесення одним із учасників 
наступної цінової пропозиції. В особистому кабінеті учаснику забезпечується можли-
вість підвищення відображеної пропозиції на крок аукціону шляхом подання цінової 
пропозиції.

Переможцем електронних торгів визнається учасник, від якого на момент завер-
шення електронних торгів надійшла найвища цінова пропозиція. Якщо один із учасників 
запропонував придбати майно за стартовою ціною і пропозицій щодо купівлі майна від 
інших учасників не надійшло, майно продається за стартовою ціною.

Після завершення торгів переможцю торгів надсилається протокол, до якого вно-
ситься інформація про дату, до якої необхідно повністю сплатити ціну лота та реквізити 
рахунку органу державної виконавчої служби, на який потрібно перерахувати кошти за 
придбане майно.

Після розрахунку переможцем за майно державний виконавець протягом п’яти ро-
бочих днів складає акт про проведені електронні торги та виносить постанову про зняття 
арешту з майна. Затверджений акт державний виконавець надсилає переможцеві елек-
тронних торгів не пізніше наступного робочого дня з дня його затвердження.

Переможець електронних торгів зобов’язаний отримати майно у зберігача не пізні-
ше семи робочих днів з дати отримання акта.

Крім того, на веб-сайті Системи електронних торгів арештованим майном є розділ 
«Допомога користувачам», у якому можна знайти інструкцію учасника електронних тор-
гів, яка дає відповіді майже на всі питання, що виникають в процесі реєстрації на сайті, 
проведення електронних торгів та інше.

Також у разі виникненя проблем з участю в торгах можна  зателефонувати за но-
мером гарячої лінії та отримати допомогу. 

Отже СЕТАМ – це повністю автоматизована комп’ютерна програма, в якій зведе-
ний до мінімуму людський фактор, а саме – участь державного виконавця у процесах 
продажу арештованого майна. Завдяки СЕТАМ реалізацію майна вдалося вивести з 
«тіні» та зробити максимально прозорою і доступною для всіх громадян.

Головний спеціаліст сектору аналітики та статистики 
Управління державної виконавчої служби Головного територіального управ-

ління юстиції у Чернігівській області 
Анна Ніконова

Порядок спадкування у разі неприйняття спадщини одним або декількома спадкоємцями за заповітом
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Відповідно до частини 2 статті 1 Закону України «Про 
державну службу» (далі – Закон) державний службовець 
- це громадянин України, який займає посаду державної 
служби в органі державної влади, іншому державному ор-
гані, його апараті (секретаріаті) (далі - державний орган), 
одержує заробітну плату за рахунок коштів державного 
бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повно-
важення, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і 
функцій такого державного органу, а також дотримується 
принципів державної служби.

Кожен керівник державної служби в державному ор-
гані (далі - керівник державної служби) прагне отримати 
максимальну віддачу від своїх підлеглих у досягненні пев-
ної мети чи при виконанні певного завдання. Для цього він 
повинен розуміти, як забезпечити стимулювання праців-
ників з метою отримання якнайбільшої віддачі. 

Важливим фактором кар’єрного розвитку держав-
них службовців є самі різні форми стимулювання праці, 
умови, зміст та оплата. Державний службовець тільки 
тоді зацікавлений в своєму професійному розвитку, в по-
стійному підвищенні кваліфікації, коли він бачить, що ця 
праця відповідає його інтересам, оплачується адекватно 
закладеним зусиллям, сприяє задоволенню його профе-
сійних потреб.

Відповідно до статті 50 Закону заробітна плата дер-
жавного службовця складається з: посадового окладу; 
надбавки за вислугу років; надбавки за ранг держав-
ного службовця; виплати за додаткове навантаження у 
зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього 
державного службовця у розмірі 50 відсотків посадового 
окладу тимчасово відсутнього державного службовця; ви-
плати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням 
обов’язків за вакантною посадою державної служби за 
рахунок економії фонду посадового окладу за відповід-
ною посадою; премії (у разі встановлення). 

Джерелом формування фонду оплати праці дер-
жавних службовців є державний бюджет. Скорочення 
бюджетних асигнувань не може бути підставою для змен-
шення посадових окладів та надбавок до них.

Схема посадових окладів на посадах державної 
служби визначається щороку Кабінетом Міністрів України 
під час підготовки проекту закону про Державний бюджет 
України на наступний рік з урахуванням юрисдикції дер-
жавних органів, а також виходячи з того, що мінімальний 
розмір посадового окладу групи 1 у державних органах, 
юрисдикція яких поширюється на всю територію України, 
становить не більше семи мінімальних розмірів посадо-
вого окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція 

яких поширюється на територію одного або кількох ра-
йонів, міст обласного значення. Так, в 2017 році Кабіне-
том Міністрів України питання оплати праці держаним 
службовцям врегульовано постановою «Питання оплати 
праці працівників державних органів» від 18 січня 2017 
року №15, якою затверджено, зокрема: схему посадових 
окладів на посадах державної служби за групами оплати 
праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2017 
році; розмір надбавок до посадових окладів за ранги дер-
жавних службовців; перелік посад державної служби, що 
прирівнюються до відповідних груп оплати праці; умови 
оплати праці працівників патронатних служб в державних 
органах; Положення про застосування стимулюючих ви-
плат державним службовцям тощо.

Керівники державної служби протягом двох років з 
дня набрання чинності Законом у межах економії фонду 
оплати праці мають право встановлювати державним 
службовцям додаткові стимулюючі виплати відповідно 
до Положення про застосування стимулюючих виплат 
державним службовцям, затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 (із 
змінами) (далі – Положення).

Положення визначає механізм застосування сти-
мулюючих виплат державним службовцям з метою поси-
лення мотивації працівників державних органів до висо-
копрофесійної, результативної та високоякісної роботи.

До додаткових стимулюючих виплат державним 
службовцям належать надбавки: за інтенсивність праці; 
за виконання особливо важливої роботи.

Надбавка за інтенсивність праці та надбавка за ви-
конання особливо важливої роботи (далі - надбавки) 
встановлюються державним службовцям у відсотках до 
посадового окладу.

Зокрема, надбавка за інтенсивність праці встанов-
люється державним службовцям з урахуванням таких 
критеріїв:

1) якість і складність підготовлених документів;
2) терміновість виконання завдань, опрацювання та 

підготовки документів;
3) ініціативність у роботі.
В свою чергу надбавка за виконання особливо важ-

ливої роботи встановлюється державним службовцям з 
урахуванням таких критеріїв:

1) виконання завдань та функцій щодо реалізації прі-
оритетних напрямів державної політики, участь у розро-
бленні проектів нормативно-правових актів, проведення 
експертизи таких актів;

2) виконання роботи, що вимагає від працівника осо-

бливої організаційно-виконавчої компетентності та відпо-
відальності, результатом якої є підвищення ефективності 
управління.

Надбавка за виконання особливо важливої роботи 
також встановлюється державним службовцям, які забез-
печують впровадження пріоритетних реформ держави у 
відповідних галузях. 

Надбавка за виконання особливо важливої роботи 
встановлюється на відповідний строк згідно з наказом 
(розпорядженням) керівника державної служби в держав-
ному органі.

Керівникам державних органів (керівникам держав-
ної служби), їх заступникам можуть встановлюватися 
надбавки керівником державної служби в державному 
органі за погодженням із суб’єктом призначення.

Урядовому уповноваженому надбавки можуть вста-
новлюватися керівником державної служби у відповідно-
му державному органі.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення 
якості роботи надбавки скасовуються або їх розмір змен-
шується. 

Преміювання державних службовців проводиться з 
метою матеріального стимулювання високопродуктивної 
та ініціативної праці, підвищення її ефективності, якості, 
заінтересованості у досягненні її кінцевого результату 
та посилення персональної відповідальності державних 
службовців за доручену роботу або поставлені завдання. 
Премії відповідно до частини 5 статті 52 Закону виплачу-
ються в межах фонду преміювання залежно від особисто-
го внеску державного службовця в загальний результат 
роботи державного органу. Порядок визначення розмірів, 
нарахування та виплати премій державним службовцям 
органів державної влади, інших державних органів, їхніх 
апаратів (секретаріатів), які займають посади державної 
служби категорій «Б» і «В», встановлюється Типовим по-
ложення про преміювання державних службовців органів 
державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів 
(секретаріатів), затвердженим наказом Міністерства соці-
альної політики України 13.06.2016 № 646, зареєстрова-
ним в Міністерстві юстиції України 30 червня 2016 р. за 
№ 903/29033. 

Державним службовцям можуть встановлюватись 
такі види премій: премія за результатами щорічного оці-
нювання службової діяльності; місячна або квартальна 
премія відповідно до особистого внеску в загальний ре-
зультат роботи державного органу. Вид преміювання ви-
значає керівник державної служби у державному органі 
залежно від особливостей виконання функцій і завдань 

цього органу.
Розмір місячної або квартальної премії державного 

службовця залежить від його особистого внеску в загаль-
ний результат роботи державного органу з урахуванням 
таких критеріїв: 

1) ініціативність у роботі;
2) якість виконання завдань, визначених положен-

нями про державний орган, самостійний структурний 
підрозділ, у якому працює державний службовець, його 
посадовою інструкцією, а також дорученнями керівництва 
відповідного державного органу та безпосереднього ке-
рівника державного службовця;

3) терміновість виконання завдань;
4) виконання додаткового обсягу завдань (участь у 

провадженні національних реформ, роботі комісій, робо-
чих груп тощо).

Преміювання державного службовця за результа-
тами щорічного оцінювання службової діяльності прово-
диться у разі отримання ним відмінної оцінки за резуль-
татами щорічного оцінювання. Розмір премії за результа-
тами щорічного оцінювання службової діяльності встанов-
люється в однакових відсотках до посадового окладу для 
державних службовців відповідного державного органу, 
які отримали відмінну оцінку за результатами щорічного 
оцінювання в поточному році.

За періоди відпусток (основної, додаткової та інших, 
передбачених законодавством), тимчасової непрацездат-
ності та в інших випадках, коли згідно із законодавством 
виплати проводяться з розрахунку середньої заробітної 
плати, місячна або квартальна премія державним служ-
бовцям не нараховується.

Встановлення премій державним службовцям здійс-
нюється керівником державної служби відповідно до 
затвердженого ним Положення про преміювання у відпо-
відному державному органі, погодженого з виборним ор-
ганом первинної профспілкової організації (за наявності).

Таким чином, зміни в законодавстві про державну 
службу, зокрема, в сфері оплати праці, створюють під-
ґрунтя для матеріальної мотивації державних службовців, 
що є важливим фактором результативності їх роботи. 
Мотивація є джерелом діяльності державного службовця.   
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 

Світлана Махріна

Застереження при вчиненні реєстраційних дій щодо збільшення 
розміру статутного капіталу окремих господарських товариств, 

підприємств, до яких застосовано персональні санкції
Відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, регулюються Конституцією 

України, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та гро-
мадських формувань» (далі – Закон про реєстрацію) та нормативно – правовими актами, прийнятими 
відповідно до цього Закону.

З метою реалізації Закону України «Про санкції» (далі - Закон про санкції) Порядком державної ре-
єстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу 
юридичної особи, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5, передба-
чено, що у разі проведення державної реєстрації, пов’язаної із збільшенням розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична 
особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капі-
талу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність, державний реєстратор обов’язково 
встановлює наявність або відсутність персональних санкцій відповідно до Закону про санкції, рішення про 
застосування яких прийняте Радою національної безпеки і оборони України та введено в дію указом Пре-
зидента України. 

Законом про санкції встановлено, що з метою захисту національних інтересів, національної безпе-
ки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також запобігання 
порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та 
держави можуть застосовуватися спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи. 

Пунктом 16 частини першої статті 4 Закону про санкції визначено, що одним з видів санкцій (персо-
нальних санкцій) є заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підпри-
ємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерези-
дент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управ-
ління юридичною особою чи її діяльність. Рішення щодо застосування, скасування та внесення змін до 
санкцій щодо окремих іноземних юридичних осіб, юридичних осіб, які знаходяться під контролем іноземної 
юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб’єктів, які 
здійснюють терористичну діяльність (персональні санкції), в тому числі і щодо заборони збільшення розмі-
ру статутного капіталу, приймається Радою національної безпеки та оборони України та вводиться в дію 
указом Президента України.

Враховуючи зазначене, у разі встановлення факту застосування до фізичних або юридичних осіб, 
що звернулися для проведення державної реєстрації збільшення розміру статутного капіталу санкцій, пе-
редбачених пунктом 16 статті 4 Закону про санкції, суб’єкт державної реєстрації або нотаріус відмовляє у 
вчиненні такої державної реєстрації відповідно до пункту 5 частини першої статті 28 Закону про реєстрацію 
з підстав, що документи суперечать вимогам Конституції та законів України.

                                                      Управління державної реєстрації  Головного територіального 
управління юстиції  у Чернігівській області

Особливості набуття речових прав на землі сільськогосподарського 
призначення та механізм їх позасудового захисту

Страховий стаж

Стимулювання державних службовців до високоякісної роботи

Землі сільськогосподарського призначення можна 
віднести до категорії особливо цінних земель, тому увага 
суспільства завжди прикута до питань набуття та захисту 
прав на такі землі. На початку дев’яностих років минулого 
сторіччя в Україні було розпочато земельну реформу, суть 
якої зводилась до передачі земель, придатних для ведення 
сільськогосподарського товарного виробництва із держав-
ної власності у власність колективних сільськогосподарських 
підприємств (перший етап земельної реформи) з наступним 
розпаюванням земель та передачею земельних паїв членам 
колективних сільськогосподарських підприємств (другий 
етап земельної реформи). Паювання земель передбачало 
визначення розміру та виділу кожному члену колективного 
сільськогосподарського підприємства земельної частки (паю) 
– умовної частки земель, без визначеного місцезнаходження 
та меж земельної ділянки, розмір якої визначений в умовних 
кадастрових гектарах, право на яку посвідчується сертифіка-
том. Власники сертифікатів отримали право розпоряджатися 
паями до моменту виділення паю в натурі, тобто формування 
земельної ділянки, шляхом визначення її меж, площі, внесен-
ня інформації про неї до Державного земельного кадастру. 
Крім того, починаючи з 2004 року право власності на земель-
ну ділянку підлягає державній реєстрації. Документами, що 
посвідчують право власності на новосформовану земельну 
ділянку є державний акт про право власності на земельну ді-
лянку (видавалися органами Держкомзему та Держземаген-
ства до 1 січня 2013 року), свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно (видавалися органами державної реєстрації 
Міністерства юстиції України у період з 2013 по 2016 рік), а 
починаючи з 1 січня 2016 року право власності на земельну 
ділянку підтверджується записами Державного реєстру речо-
вих прав на нерухоме майно.

За результатами проведення земельної реформи понад 
6,5 млн. громадян отримали правовстановлюючі документи 
на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, 
розмір якої  в середньому по Україні становить приблизно 4 
гектари. Враховуючи діючий мораторій на продаж або відчу-
ження іншим способом земельних ділянок сільськогосподар-
ського призначення, зокрема земель сільськогосподарського 
товарного виробництва, відсутність можливостей у більшості 
громадян самостійно обробляти власну землю, найпоширені-
шим видом розпорядження земельною ділянкою є передача 
в користування суб’єктам господарювання -сільськогосподар-
ським виробникам на підставі укладеного договору оренди 
земельної ділянки. Істотні умови та вимоги щодо укладання 
договору оренди земельної ділянки врегульовані положення-
ми Цивільного, Земельного кодексів, а також Закону України 
«Про оренду землі». Право оренди земельної ділянки підлягає 
державній реєстрації шляхом внесення записів до Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно.

Останнім часом збільшилась кількість випадків викори-
стання шахрайських схем, що ґрунтуються на обов’язковості 
державної реєстрації  речових прав та порушують права як 
власників, так і користувачів земельних ділянок. Так, держав-
ним реєстраторам можуть бути подані підроблені документи, 
що посвідчують речові права на земельну ділянку або факт 
набуття таких прав (державний акт, витяг з Державного зе-
мельного кадастру, договір оренди землі), підроблені рішення 
судів про визнання права власності на земельну ділянку, або 
ж державний реєстратор буде зацікавлений у отриманні не-
правомірної вигоди внаслідок прийняття незаконного рішення 
та проведенні реєстраційних дій. Орендарі земельних ділянок 
найчастіше стикаються з проблемою подвійної реєстрації пра-
ва оренди, коли на земельну ділянку реєструється ще одне 
право оренди, а новоспечений «орендар» одразу починає зби-
рати чужий врожай.  Крім того, державні реєстратори можуть 
незаконно відмовляти у прийнятті документів, або приймати 
необґрунтовані рішення про відмову в державній реєстрації 
прав.

У таких випадках дії, бездіяльність та рішення держав-
них реєстраторів необхідно оскаржувати, і Міністерством 
юстиції України з 1 січня 2016 року запроваджено механізм 
позасудового захисту речових прав на нерухоме майно, який 
дозволяє відновити порушені права не звертаючись до суду. 
Такий спосіб захисту порушених прав потребує складання та 
подання скарги на рішення про державну реєстрацію прав до 
Міністерства юстиції України чи подання скарги на рішення, які 

не пов’язані з  державною реєстрацією прав (наприклад, про 
зупинення державної реєстрації чи відмову в її проведенні), дії 
або бездіяльність державних реєстраторів до Головних тери-
торіальних управлінь юстиції в областях.

Законодавством встановлено строки подання скарги. 
Скарга подається протягом 60 календарних днів з дня при-
йняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа діз-
налася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною 
дією чи бездіяльністю. 

Скарга подається особою, яка вважає, що її права пору-
шено, у письмовій формі та має містити:

1) повне найменування (ім’я) скаржника, його місце про-
живання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезна-
ходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) 
представника скаржника, якщо скарга подається представни-
ком;

2) реквізити рішення державного реєстратора, яке оскар-
жується (у випадку оскраження рішення державного реєстра-
тора речових прав на нерухоме майно);

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

4) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує 
свої вимоги;

Слід звернути увагу скаржників на належне обґрунту-
вання своїх вимог, необхідність наводити переконливі доводи 
на підтвердження незаконності рішення, дії або бездіяльності 
державного реєстратора. Наприклад, не буде належним об-
ґрунтуванням лише посилання на статтю закону та відтворен-
ня її змісту без конкретної вказівки на те, в чому саме полягає 
порушення вимог законодавства, яке вчинене державним ре-
єстратором.

5) відомості про наявність чи відсутність судового спору 
з порушеного у скарзі питання, що може мати наслідком ска-
сування оскаржуваного рішення державного реєстратора, по-
відомлення або реєстраційної дії та/або внесення відомостей 
до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань;

6) відомості про бажання скаржника та / або його пред-
ставника взяти участь у розгляді відповідної скарги по суті та 
спосіб отримання запрошення;

7) підпис скаржника або його представника із зазначен-
ням дати складання скарги.

До скарги додаються засвідчені в установленому по-
рядку копії документів, що підтверджують факт порушення 
прав скаржника у результаті прийняття рішення державним 
реєстратором (за наявності), а також якщо скарга подається 
представником скаржника - довіреність чи інший документ, 
що підтверджує повноваження такого представника, або копія 
такого документа, засвідчена в установленому порядку. 

Скарга розглядається у строки, встановлені статтею 20 
Закону України «Про звернення громадян», а саме – протягом 
одного місяця від дня її надходження. Строки обчислюються з 
моменту реєстрації скарги суб’єктом розгляду. За результата-
ми розгляду скарги Міністерство юстиції України та його тери-
торіальні органи приймають мотивоване рішення про повне чи 
часткове задоволення скарги або про відмову в задоволенні 
скарги, яке протягом трьох робочих днів надсилається скарж-
нику. У рішенні про задоволення скарги зазначаються визна-
чені законом варіанти відновлення порушених прав скаржни-
ка (наприклад, скасування рішення про державну реєстрацію 
прав).

Оскарження рішень, дій, бездіяльності державних реє-
страторів є дієвим способом захисту порушених прав, який 
не потребує додаткових грошових витрат, оскільки подання 
скарг є безкоштовним. За додатковими консультаціями та до-
помогою в складанні скарги ви можете звернутися до відділу 
розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань 
розгляду скарг у сфері державної реєстрації Управління дер-
жавної реєстрації Головного територіального управління юс-
тиції 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

Страховий стаж – це перiод (строк), протя-
гом якого особа пiдлягала страхуванню у зв’язку 
з тимчасовою втратою працездатностi та за який 
щомiсяця сплачено нею та роботодавцем або нею 
страховi внески в сумi не меншiй, нiж мiнiмальний 
страховий внесок. Перiод вiдпустки для догляду за 
дитиною до досягнення нею трирiчного вiку, отри-
мання виплат за окремими видами соцiального 
страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком  
пенсiї по інвалідності), включається до страхового 
стажу як перiод, за який сплачено страховi вне-
ски виходячи з розмiру мiнiмального страхового 
внеску.

Страховий стаж обчислюється у місяцях та за 
даними персоніфікованого обліку відомостей про 
застрахованих осіб Державного реєстру загально-
обов’язкового державного соціального страхуван-
ня, а за періоди до його запровадження - у порядку 
та на умовах, передбачених законодавством, що 
діяло раніше.

Так, тривалість страхового стажу, набутого 
особою до 01 січня 2011 року, встановлюється згід-
но із записами в трудовій книжці, яка є основним 
документом про трудову діяльність працівника. У 
разі відсутності трудової книжки або відповідного 
запису у ній підтвердженням стажу застрахованої 
особи можуть бути довідки, витяги з наказів, особові 
рахунки та відомості про видачу заробітної плати, 
страхові внески, що сплачувалися до Пенсійного 
фонду України, інші документи, які містять дані про 
місце і час роботи (здійснення підприємницької ді-
яльності). Після 01 січня 2011 року страховий стаж 
обчислюється з урахуванням даних, що містяться 
в системі персоніфікованого обліку відомостей про 
застрахованих осіб Державного реєстру загально-
обов’язкового державного соціального страхування, 
який веде Пенсійний фонд України.

Від страхового стажу залежить розмір допо-
моги по тимчасовій втраті працездатності. Ця допо-
мога виплачується застрахованим особам в таких 
розмірах:

- 50 відсотків середньої заробітної плати (дохо-
ду) - застрахованим особам, які мають страховий 
стаж до трьох років;

- 60 відсотків середньої заробітної плати (дохо-
ду) - застрахованим особам, які мають страховий 
стаж від трьох до п’яти років;

- 70 відсотків середньої заробітної плати (дохо-
ду) - застрахованим особам, які мають страховий 
стаж від п’яти до восьми років;

- 100 відсотків середньої заробітної плати (до-
ходу) - застрахованим особам, які мають страховий 
стаж понад вісім років;

Право на виплату допомоги по тимчасовій 
втраті працездатності у розмірі 100 відсотків серед-
ньої заробітної плати (доходу) незалежно від стажу 
мають такі категорії працівників: застраховані осо-
би, віднесені до 1-4 категорій осіб, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи; один з бать-
ків або особа, що їх замінює та доглядає хвору ди-
тину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобиль-
ської катастрофи; ветерани війни та особи, на яких 
поширюється чинність Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 
особи, віднесені до жертв нацистських пересліду-
вань відповідно до Закону України «Про жертви на-
цистських переслідувань»; донори, які мають право 
на пільгу, передбачену статтею 10 Закону України 
«Про донорство крові та її компонентів».
Головний спеціаліст відділу кадрової роботи та 
державної служби Головного територіального 

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

30 травня 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 виконавчої служби – начальник Управління державної виконавчої служби Головного 
територіального управління юстиції у Чернігівській області - П’ятниця Сергій Миколайович. 

Телефон «гарячої» лінії – 60-44-99.

Засновник і видавець: Головне територіальне управління юстиції у 
Чернігівській області.
Адреса: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43.
Телефон /факс: (0462) 778-846.
E-mail: info@cn.minjust.gov.ua.
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Правники провели інформаційну компанію з працевлаштування в органах юстиції
27 квітня 2017 року в Чернігівському національному технологічному університеті проходив захід «День кар’єри у ЄС», під час якого представники роботодавців мали змогу поспілкуватись зі 

студентами та ознайомити з умовами працевлаштування.
Представники Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області зустрілись зі студентами юридичного факультету. Говорили про важливі напрямки роботи органів та установ юстиції, про 

кардинальні зміни у системі, що запроваджуються Міністерством юстиції України в останні роки. Зосередились саме на примусовому виконанні судових рішень, нотаріальній практиці, веденні реєстрації бізнесу, 
нерухомості, актів цивільного стану. Поговорили також про організацію правової роботи та правової освіти населення.

За підсумками зустрічі майбутні правники отримали тематичні буклети та інформацію щодо можливості працевлаштування.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Головним територіальним управлінням юстиції у Чернігівській об-

ласті зареєстровано 24 квітня 2017 року за № 33/1122 наказ Служби 
у справах дітей Чернігівської обласної державної адміністрації «Про 
внесення змін до пункту 1.1. Положення про обласний конкурс дитячої 
творчості «Світ очима дітей» серед дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, присвячений Міжнародному дню захисту ді-
тей». 

Ознайомитися з наказом можна на офіційному сайті Служби у 
справах дітей: http://ssd.cg.gov.ua/index.php.

Законодавством у сфері державної 
реєстрації визначено процедуру реєстрації 

права власності на нерухомість
за спадкодавцем (померлою особою)

За цивільним законодавством спадкування - це перехід прав 
та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадко-
давця), до інших осіб (спадкоємців). 

Тобто, спадкодавець - це фізична особа, майно якої після її смерті 
переходить у спадщину до іншої особи чи до інших осіб (спадкоємців). 
Найчастіше до складу спадщини входять права на нерухоме майно (ін-
дивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господар-
ські  будівлі і споруди та земельні ділянки).

Часто трапляються випадки, коли особою, що померла, за життя 
було набуто право власності на нерухоме майно, але не було зареє-
стровано належним чином. Донедавна в таких випадках спадкоємцям 
необхідно було звертатися до суду для визнання права власності в 
спадковому порядку.

 Якщо раніше вирішити питання про визнання права власності, що 
не було зареєстровано належним чином, можливо було тільки в судово-
му порядку, що потребувало значних витрат (на сплату судового збору, 
оплату за складання позовної заяви та інше), то з вересня 2016 року у 
громадян з’явилась можливість вирішувати такі питання в позасудово-
му порядку шляхом звернення до суб’єкта державної реєстрації прав.

Так, на сьогодні законодавством передбачена можливість провести 
реєстрацію права власності на нерухомість за особою, що померла, за 
заявою спадкоємця.

Для державної реєстрації права власності на підставі заяви спад-
коємця подаються:

- документи, необхідні для відповідної реєстрації, що підтверджують 
набуття спадкодавцем права власності на нерухоме майно;

-  витяг із Спадкового реєстру про наявність заведеної спадкової 
справи;

- документ, що містить відомості про склад спадкоємців, виданий 
нотаріусом чи уповноваженою на це посадовою особою органу місце-
вого самоврядування, якими заведено відповідну спадкову справу.

Чинним законодавством не встановлено вимог до форми і змісту 
документа, що містить відомості про склад спадкоємців, тому такий до-
кумент (лист, довідка) може бути виданий у довільній формі на підставі 
матеріалів спадкової справи. 

Державна реєстрація права власності на підставі заяви спадкоємця 
проводиться шляхом внесення до Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно відомостей про суб’єкта права власності - спадкодавця 
з обов’язковим зазначенням відомостей про смерть такої особи. При 
внесенні відомостей про спадкодавця як суб’єкта права, зокрема при 
внесенні інформації про документ, що посвідчує особу, можуть бути за-
значені дані свідоцтва про смерть спадкодавця.

Державна реєстрація права власності на підставі заяви спадкоємця 
може здійснюватись як нотаріусом (перед видачею свідоцтва про право 
на спадщину), так і будь-яким суб’єктом державної реєстрації прав.

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

державної реєстрації Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області 

Тетяна Фролова 

Про наслідки розгляду Головним територіальним управлінням юстиції у 
Чернігівській області звернень громадян у І кварталі 2017 року

Розгляд заяв (клопотань), скарг та 
особистий прийом громадян є важли-
вою ділянкою роботи Головного тери-
торіального управління юстиції у Чер-
нігівській області, засобом отримання 
інформації про недоліки в роботі те-
риторіальних управлінь юстиції та діє-
вим засобом реалізації конституційних 
прав громадян.

Забезпечення всебічного, неупере-
дженого, об’єктивного, своєчасного роз-
гляду звернень громадян та порушених 
в них питань, оперативне їх вирішення, 
задоволення прав та законних інтере-
сів громадян знаходиться під контролем 
начальника Головного територіально-
го управління юстиції у Чернігівській 
області, його заступників, начальників 
структурним підрозділів Головного тери-
торіального управління юстиції у Чернігів-
ській області.

Особлива увага приділяється повтор-
ним та обґрунтованим зверненням, ви-
вченню причин і умов їх надходження та 
усуненню причин, що їх породжують.

З метою попередження повторних та 
обґрунтованих звернень громадян та не-
ухильного виконання норм Закону Укра-
їни «Про звернення громадян», зокрема, 
створення умов для участі заявників у 
розгляді їх звернень, надання можливості 
ознайомлення з матеріалами перевірок 
відповідних звернень, Головним терито-
ріальним управлінням юстиції у Чернігів-
ській області впроваджується практика 
запрошення заявників до розгляду їх 
звернень, в основному повторних. Так, 
наказом Головного управління юстиції у 
Чернігівській області від 17.10.2011 року 
№565/1 створено відповідну робочу гру-
пу. В І кварталі 2017 року за результата-
ми розгляду повторних та обґрунтованих 
звернень за 2016 рік - 10 січня 2017 року 
було проведено засідання відповідної ро-
бочої групи. 

Контроль за строками виконання 
звернень громадян покладений на відділ 
організаційної роботи, документування 
та контролю Головного територіального 
управління у Чернігівській області.

З метою надання правової допомоги 
громадянам України в реалізації нада-

них їм конституційних прав та сприяння 
організації роботи по розгляду звернень 
громадян в приміщеннях установ юстиції 
області оформлені інформаційні стенди, 
на яких розміщені графіки прийому гро-
мадян керівництвом Міністерства юстиції 
України, керівництвом Головного терито-
ріального управління юстиції та керівниц-
твом його структурних підрозділів; графік 
проведення „гарячої” телефонної лінії на 
2017 рік, витяги з Законів України “Про 
звернення громадян”; витяги із законо-
давства щодо легалізації об’єднань гро-
мадян та зразки інших документів.

Протягом звітного періоду проведено 
три прямих „гарячих” телефонних лінії.

Відповідно до Порядку розгляду звер-
нень та організації особистого прийому 
громадян у Міністерстві юстиції України, 
його територіальних органах, підприєм-
ствах, установах та організаціях, що нале-
жать до сфери його управління, ведуться 
журнали обліку особистого прийому гро-
мадян. Звернення, надіслані з Міністер-
ства юстиції України та інших органів, із 
зазначеними термінами розгляду став-
ляться на контроль виконання та заносять-
ся до реєстраційно - контрольних карток. 

Протягом І кварталу 2017 року на 
особистому прийомі керівництвом Го-
ловного територіального управління юс-
тиції у Чернігівській області прийнято 17 
громадянин (за І квартал 2017 року – 78 
громадян).

За І квартал 2017 року до Головно-
го територіального управління юстиції у 
Чернігівській області надійшло 220 звер-
нень, за аналогічний період 2016 року на-
дійшло – 197 звернень. 

Серед загальної кількості звернень, 
що надійшли до Головного територіаль-
ного управління юстиції у Чернігівській 
області, за вказаний період розглянуто 
2 повторні звернення з питань вирішен-
ня Управлінням державної виконавчої 
служби.

За звітний період до Головного те-
риторіального управління юстиції у Чер-
нігівській області з Міністерства юстиції 
України  надійшло 28 звернень громадян, 
від інших органів – 24, від заявників – 78, 
з Урядової «гарячої» лінії - 90 звернень.

Більшість звернень, що надходять до 
Головного територіального управління 
юстиції, відносяться до компетенції вирі-
шення Управлінням державної виконав-
чої служби – 151 звернення. (І квартал 
2016 року - 159 звернень). 

За звітний період до Головного те-
риторіального управління юстиції у Чер-
нігівській області надійшли 18 заяв та 5 
скарг з питань організації роботи нотарі-
ату. В основному звернення стосувалися 
роз’яснення законодавства при вчиненні 
окремих нотаріальних дій. 

До відділу державної реєстрації актів 
цивільного стану Управління державної 
реєстрації Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області 
надійшло 7 звернень. 

Більшість звернень, що надходять до 
Управління реєстрації нормативно-пра-
вових актів, правової роботи та правової 
освіти Головного територіального управ-
ління юстиції у Чернігівській області, скла-
дають заяви з проханням роз’яснити нор-
ми чинного законодавства, таких звер-
нень за І квартал 2017 року надійшло 6.

Із загальної кількості звернень гро-
мадян, які надійшли до Головного тери-
торіального управління юстиції у Черні-
гівській області протягом І кварталу 2017 
року, обґрунтованим не було визнано 
жодного звернення. 

З питань державної реєстрації речо-
вих прав на нерухоме майно надійшло 13 
звернень.

На всі звернення заявникам Голов-
ним територіальним управлінням юстиції 
у Чернігівській області в межах терміну 
розгляду, встановленого ст.20 Закону 
України “Про звернення громадян”, на-
дані письмові відповіді – роз’яснення чи 
рекомендації з обов’язковим посиланням 
на норми законодавства, з тим, щоб юри-
дична необізнаність не була використана 
їм на шкоду та роз’яснено порядок звер-
нення у відповідні установи або порядок 
оскарження дій або бездіяльності органів 
управління.

Відділ організаційної роботи, 
документування та контролю 

Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області


