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Павло Петренко презентував результати роботи мін’юсту в і півріччі 2017 року

Скасовано обов’язкове використання 
печаток суб’єктами господарювання
19 липня 2017 року набув чинності Закон України «Про внесен-

ня змін до деяких законодавчих актів України щодо використання 
печаток юридичними особами та фізичним особами - підприємця-
ми» від 23 березня 2017року № 1982-VIII (далі – Закон).

Законом вносяться зміни до законодавства України, зокрема 
до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Господар-
ського процесуального кодексу України, Господарського кодексу 
України, Цивільного кодексу України, Цивільного процесуального 
кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та 
інших законодавчих актів, відповідно до яких скасовується обов’язко-
ве використання печаток.

Так, на сьогодні використання суб’єктом господарювання у своїй 
діяльності печатки не є обов’язковим.

При подачі суб’єктом господарювання документів до органу дер-
жавної влади або органу місцевого самоврядування проставлення 
відбитку печатки на таких документах не є обов’язковим реквізитом. 
Копія документа вважається засвідченою у встановленому порядку, 
якщо на такій копії проставлено підпис уповноваженої особи такого 
суб’єкта господарювання або особистий підпис фізичної особи – під-
приємця, що подається суб’єктом господарювання до органу дер-
жавної влади або органу місцевого самоврядування. Якщо вимога 
нотаріального засвідчення вірності копії документа не встановлена 
законом, то орган державної влади або орган місцевого самовряду-
вання не вправі вимагати нотаріального засвідчення.

Наявність або відсутність відбитка печатки суб’єкта господарю-
вання на документі не створює юридичних наслідків.

Виготовлення, продаж та/або придбання печаток здійснюється 
без одержання будь-яких документів дозвільного характеру.

Відтепер будь – які документи дозвільного характеру не потрібні 
при виготовленні, продажі та придбанні печаток.

Довіреності від імені осіб приватного права видаються за підпи-
сом керівника або іншої уповноваженої на те особи. Довіреності від 
імені особи публічного права видаються за підписом керівника або 
іншої уповноваженої на те особи і засвідчуються печаткою такої осо-
би публічного права (за наявності).

Крім того передбачена адміністративна відповідальність за не-
законні вимоги посадової особи органу державної влади або органу 
місцевого самоврядування про наявність на документі, що подається 
суб’єктом господарювання, відбитка його печатки або нотаріально-
го засвідчення вірності копії документа, якщо обов’язковість такого 
нотаріального засвідчення не встановлена законом, або відмова у 
прийнятті документа у зв’язку з відсутністю на ньому відбитка печат-
ки суб’єкта господарювання або нотаріального засвідчення вірності 
копії документа, якщо обов’язковість такого нотаріального засвід-
чення не встановлена законом тягне за собою накладення штрафу 
від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
(850-1700 грн.). Начальник Головного територіального

управління юстиції у Чернігівській області  
Олег Трейтяк 

 “Шлюб за добу” – щастя довіку !!!

25 липня 2017 року Міністр юстиції Павло Петренко в ході 
прес-конференції, яка пройшла за участі заступника Міністра юс-
тиції з питань державної реєстрації Олени Сукманової та керівника 
Головного територіального управління юстиції у Києві Станіслава 
Куценко, презентував результати роботи Міністерства юстиції у І 
півріччі 2017 року.

«На користь державного бюджету з російського газового монопо-
ліста Газпрому фахівцями Мін’юсту було стягнено 80 млн грн. Окрім 
того, були арештовані активи даної компанії на території України вар-
тістю понад 33 млн грн. Можу анонсувати, що зараз проводиться робота 
з розшуку інших активів компанії. Також Мін’юст напрацьовує правові 
механізми, направлені на вихід даного питання на міжнародний рівень. 
Ми звертатимося до інших країн за правовою допомогою з метою реа-
лізації даного рішення суду. Адже за рішенням суду має бути стягнуто з 
компанії

173 млрд грн штрафу за зловживання монопольним становищем», 
- зазначив Міністр юстиції.

Міністерство юстиції займається великим блоком питань, пов’яза-
них зі справами проти Російської Федерації у міжнародних судах.

«У першому півріччі, і я хочу подякувати за це нашій команді юрис-
тів, нам вдалося сформувати правову позицію по справі проти Росії, яка 
пов’язана з анексією Криму. Європейський суд з прав людини прийняв 
цю позицію. Ті докази, які були зібрані, беззаперечно підтверджують не-
законність анексії й масові порушення прав людини Російською Феде-
рацією. Так само ми маємо підтвердження того, що захоплення Криму 
було спланованою акцією, яку Росія готувала за кілька років до початку 
анексії», - заявив він.

Зараз Міністерство юстиції готує правову позицію у справі, яка сто-
сується подій на Донбасі.

Українській стороні вдалося отримати позитивні для нас проміжні 
висновки в Міжнародному суді ООН, який зобов’язав РФ припинити ути-
ски й переслідування українців та кримських татар у Криму.

За словами Павла Петренка, важливим напрямком роботи ві-
домства є захист громадян та бізнесу від рейдерських захоплень 
майна.

«Завдяки роботі Комісії з розгляду скарг на дії державних реєстра-
торів при Міністерстві юстиції нам вдалося захистити права 150 власни-
ків земельних паїв у Кіровоградській області і права власників 52 квар-
тир у Києві. За всіма цими фактами Мін’юст передав правоохоронцям 
матеріали, які дадуть можливість притягнути конкретних осіб до відпові-
дальності», - додав він.

Окрім того, в розряд загальнонаціональних перейшов проект 
«Онлайн будинок юстиції». Це платформа, де кожен українець може в 
електронному форматі без контакту з чиновником отримати понад 20 
послуг Міністерства юстиції.

«Так само ми продовжуємо розвивати наші популярні серед насе-
лення послуги. У рамках проекту «Шлюб за добу», який також став за-
гальнонаціональним, одружилися понад 12 тисяч українських молодят», 
- поінформував присутніх Міністр юстиції.

Ще одним загальнонаціональним проектом є реєстрація народжен-
ня у пологових будинках. За словами очільника Мін’юсту, у пологових бу-
динках по всій країні діють фронт-офіси Міністерства юстиції. Майже 160 
тисяч батьків скористалися послугою з отримання перших документів 
свого малюка безпосередньо у медичних установах. Це майже третина 
усіх новонароджених.

«Але ми не збираємося на цьому зупинятися. Незабаром батьки змо-
жуть отримати цю послугу в режимі онлайн», - додав Павло Петренко.

Він також зауважив: серед основних завдань команди Міністерства 
юстиції є формування захищеної сильної української держави, де кожна 
людина знає свої права, захищає свої права і реалізовує їх. Саме тому 
Мін’юст серед пріоритетів своєї роботи визначив створення повноцінної 
системи безоплатної правової  допомоги.

Так, Верховна Рада підтримала ініціативу Міністерства юстиції і 
наприкінці минулого року розширила коло осіб, які мають право на бе-
зоплатну правову допомогу. Внутрішньо переміщені особи та учасни-
ки  АТО отримали можливість звертатися за адвокатським захистом з 
усіх питань, а поріг для малозабезпечених громадян було збільшено до 
2 мінімальних зарплат.

«Ми працюємо за принципом – допомогти кожному і почути кожно-
го. Ми не відмовляємо жодній людині, яка прийшла до центрів чи бюро. 
Кожен отримує консультацію та пораду спеціалістів», - додав він.

Так само в звітному періоді був даний старт великому національ-
ному проекту «Я МАЮ ПРАВО!», який виконуватиме 2 основні функції. 
Перша – просвітницька, адже багато українців не знають своїх прав і 
не знають, як скористатися тими можливостями, які гарантовані зако-
нодавством.

«Нині ми визначили перші 3 сфери: захист права власності, спіл-
кування громадян із судом та корупція у вищих навчальних закладах. 
Це перших 3 великі блоки, в яких ми спільно з USAID здійснюватимемо 
просвітницьку роботу», - сказав очільник Мін’юсту.

Друга функція даного проекту – моніторинг порушених прав і реагу-
вання з боку держави на ті системні порушення, які фіксуються в центрах 
безоплатної правової допомоги.

«Восени ми презентуємо систему моніторингу порушень з боку чи-
новників і систему покарання тих з них, хто порушує права українських 
громадян», - заявив Павло Петренко.

Міністр юстиції також представив нового члена команди Мін’юсту 
– Олену Сукманову, яка обійняла посаду заступника Міністра юстиції з 
питань державної реєстрації.

За словами Олени Сукманової, Мін’юст впевнено рухається до про-
гресивного електронного обслуговування українських громадян.

«У режимі онлайн можна отримати всі послуги абсолютно відкрито, 
без черг та бюрократії, без хабарів. Ми популяризуватимемо ці послу-
ги серед населення, щоб навіть ті українці, які раніше не користувалися 
цими послугами, взнали про таку можливість», - зауважила заступник 
Міністра юстиції.

Вона також зазначила, що цього року значно зменшилось надхо-
дження скарг на спроби рейдерських захоплень великих підприємств, 
перереєстрації корпоративних прав. Це говорить про позитивні резуль-
тати антирейдерського закону.

Очільник столичного управління юстиції Станіслав Куценко наголо-
сив, що Онлайн будинок юстиції зароджувався на базі головного терито-
ріального управління міста Києва, тож йому дуже приємно, що нині цей 
проект перейшов на загальнонаціональний рівень.

«За статистикою у найбільш прогресивних країнах до 90% громадян 
користуються державними послугами саме в онлайн режимі. Команда 
Мін’юсту також прагне, щоб українці не ходили до представників влади, 
а могли з дому, кафе чи офісу отримати всі необхідні послуги», - сказав 
він.

Для підвищення ефективності роботи 
відділів державної реєстрації актів цивіль-
ного стану та якості обслуговування гро-
мадян у сфері державної реєстрації актів 
цивільного стану, Міністерством юстиції 
України запроваджено відповідні пілотні 
проекти та електронні сервіси, які надають 
можливість оптимізувати процес надання 
послуг у сфері державної реєстрації актів 
цивільного стану та створити сприятливі 
умови для їх отримання громадянами.

Так, з метою апробації європейських 
стандартів у сфері державної реєстрації актів 
цивільного стану, спрямованих на створення 
сприятливих умов для отримання фізичними 
особами адміністративних послуг у зазначеній 
сфері, та забезпечення реалізації гарантова-
ного державою права на шлюб, зокрема для 
учасників антитерористичної операції та вну-
трішньо переміщених осіб, розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 
року № 502-р «Про запровадження реалізації 
пілотного проекту щодо державної реєстрації 
шлюбу» та наказом Міністерства юстиції Укра-
їни від 22 липня 2016 року № 2247/5 «Про реа-
лізацію пілотного проекту щодо державної реє-
страції шлюбу» запроваджено пілотний проект 
щодо державної реєстрації шлюбу у скорочені 
строки за обраним заявниками місцем.

Станом на 31 липня 2017 року, вказаний 
пілотний проект запроваджено в 34 містах та 
1 селі України. А саме, у містах: Києві, Львові, 
Одесі, Херсоні, Маріуполі, Сєвєродонецьку, 
Вінниці, Дніпрі, Луцьку, Миколаєві, Кам’я-
нець-Подільському, Рівному, Житомирі, Хар-
кові, Ужгороді, Чернівцях, Івано-Франківську, 
Сумах, Тернополі, Чернігові, Кривому Розі, 
Бахмуті, Запоріжжі, Білій Церкві, Борисполі, 
Кропивницькому, Станиці Луганській, Білго-
род-Дністровському, Полтаві, Кременчуці, 
Чугуєві, Хмельницькому, Черкасах, Хотині та 
с. Кам’яниця Ужгородського району Закарпат-
ської області.

Інноваційний проект Міністерства юстиції 
України «Шлюб за добу» гарно зарекоменду-
вав себе та користується попитом наречених, 
з лютого поточного року й в місті Чернігові. 

Одружитися за новою скороченою про-
цедурою в нашому місті молодята можуть 
в Комунальному підприємстві «Міський палац 
культури» Чернігівської міської ради, який 
розташований за адресою м. Чернігів, вулиця 

І. Мазепи, 23, або ж за попередньою домов-
леністю в іншому місці (Вал, театр, міський 
парк культури та відпочинку), а державна ре-
єстрація шлюбу проводиться безпосередньо 
уповноваженим працівником Чернігівського 
міського відділу державної реєстрації актів 
цивільного стану Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області.

Щоб скористатися даною послугою та 
стати чоловіком та дружиною лише за 24 го-
дини, Вам необхідно зателефонувати, отри-
мати консультацію за номером (0462) 970 837 
або зв’язатися через мережу Інтернет з орга-
нізаторами e-mail express-vesilya@ukr.net. При 
цьому, Ви можете обрати зручні дату та час і, 
за бажанням, додаткові послуги від організа-
тора та, звичайно ж, треба приїхати на цере-
монію державної реєстрації шлюбу для ство-
рення Вашої міцної та щасливої сім’ї. 

Надання послуг з організації проведення 
державної реєстрації шлюбу буде здійснюва-
тись саме Комунальним підприємством «Місь-
кий палац культури» Чернігівської міської 
ради на підставі договору, укладеного у пись-
мовій формі із заявниками, згідно з примірним 
договором, рекомендованим Міністерством 
юстиції України. 

Хочу звернути увагу читачів, що в разі 
коли один з наречених іноземець, працівники 
Чернігівського міського відділу державної ре-
єстрації актів цивільного стану, згідно вимог 
законодавства, зобов’язані у встановленому 
порядку здійснити перевірку законності пере-
бування іноземця або особи без громадянства 
на території України шляхом направлення в 
день подання заяви про державну реєстрацію 
шлюбу письмового запиту до територіального 
органу Державної міграційної служби України. 
Лише після надходження відповіді від ДМС з 
підтвердженням про легальність перебуван-
ня іноземця або особи без громадянства на 
території України, вирішується питання щодо 
державної реєстрації шлюбу (відповідь надхо-
дить, в основному, протягом 3 робочих днів). 

Скільки ж коштує така послуга!!! Вартість 
церемонії варіюється в залежності від часу 
проведення та індивідуальних побажань на-
речених щодо отримання додаткових послуг: 
найдешевша реєстрація, без святкового 
оформлення, коштує 1500 грн. 85 коп., а най-
дорожча 5999 грн. 85 коп.

Треба відмітити, що “Шлюб за добу” ко-

ристується значним попитом наших молодят. 
Взагалі, за 7 місяців 2017 року вже зареєстро-
вано 177 таких шлюбів. Із молодят, які скори-
сталися даною послугою, наймолодшій наре-
ченій виповнилось 18 років, нареченому - 19; 
найстаршою нареченою стала 67 річна жінка, 
наречений – 69 річний чоловік. 

Перший шлюб в рамках цього проекту 
було зареєстровано 2 лютого поточного року 
і наречені, які вирішили одружитися за спро-
щеною процедурою – з великим життєвим 
досвідом, адже їм вже за п’ятдесят. 

Із 177 зареєстрованих експрес-шлюбів, 
майже чверть зареєстровано між молодята-
ми, один з яких, або обидва - громадяни іно-
земних держав. До речі, одним із наречених 
іноземців були громадяни 24 держав, з них 
громадяни Австралії, Ісламської Республіки 
Іран, Республіки Казахстан, Держави Ізраїль, 
Республіки Узбекистан, Республіки Вірменія, 
Республіки Білорусь, Російської Федерації, 
Республіки Естонія, Республіки Фінляндія, 
Литовської Республіки, Грузії, Республіки 
Польща, Румунії, Азербайджанської Респу-
бліки, Королівства Іспанії, Королівства Бельгії, 
Канади, Федеративної Республіки Німеччина, 
Італійської Республіки, Сирійської Арабської 
Республіки, Ісламської Республіки Афганіс-
тан, Турецької Республіки, Хашимітського Ко-
ролівства Йорданія.

Треба зазначити, що лише одна пара, яка 
зареєструвала шлюб в Чернігові в рамках да-
ного пілотного проекту Мін’юсту, на сьогодні, 
розірвала свій шлюб. 

Хотілося б, щоб всі подружжя, які створи-
ли сім’ю, в тому числі і за скороченою проце-
дурою, прожили спільно у шлюбі довгі щасливі 
роки довіку. 

 Ми щиро запрошуємо наших наречених, 
скористатися даною послугою та зареєстру-
вати всій шлюб за двадцять чотири години.

 Шановні молодята !!!
За більш детальною інформацією щодо 

надання послуги “Шлюб за добу” ви можете 
звернутися до Комунального підприємства 
«Міський палац культури» Чернігівської місь-
кої ради за адресою: 

м. Чернігів, вулиця І. Мазепи, 23
тел. (0462) 97 08 37;
 e-mail: express-vesilya@ukr.net

Заступник начальника відділу державної 
реєстрації актів цивільного стану Управління

державної реєстрації Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області  

Олена Ющенко



  2 Юстиція Чернігівщини №7 (35) 31 липня 2017 року

Якісну правову допомогу отримали мешканці 
Чернігівського геріатричного пансіонату

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА 
ВЛАСНОСТІ СПАДКОДАВЦЯ ЗА 

ЗАЯВОЮ СПАДКОЄМЦЯ

 Надсилання документів 
виконавчого провадження
5 жовтня 2016 набув чинності Закон України «Про виконавче 

провадження», яким внесено зміни до законодавчих актів України 
щодо вдосконалення процедури примусового виконання рішень су-
дів та інших органів (посадових осіб). Статтею 28 вказаного Закону 
регламентовано порядок надсилання документів виконавчого про-
вадження. Так, копії постанов виконавця та інші документи виконав-
чого провадження, які виконавець зобов’язаний довести до відома 
сторін та інших учасників виконавчого провадження, надсилаються 
адресатам із супровідними листами за адресами, зазначеними у ви-
конавчому документі, а у разі зміни стороною місця проживання чи 
перебування або місцезнаходження документи виконавчого прова-
дження надсилаються за адресою, зазначеною у відповідній заяві 
сторони виконавчого провадження. 

За загальним правилом копії постанов виконавця та інші документи 
виконавчого провадження, які виконавець зобов’язаний довести до відо-
ма сторін та інших учасників виконавчого провадження, надсилаються 
адресатам простою кореспонденцією, або доставляються кур’єром.

Однак, існують виключення із загального правила, які складають на-
ступні випадки:

- постанови про відкриття виконавчого провадження, про повернення 
виконавчого документа стягувачу, повідомлення стягувачу про повер-
нення виконавчого документа без прийняття до виконання підлягають 
обов’язковому надсиланню сторонам та іншим учасникам виконавчого 
провадження рекомендованим листом з повідомленням про вручення;

- рекомендованими листами надсилаються документи виконавчого 
провадження його учасникам, якщо стягувачем здійснено авансування 
витрат на організацію та проведення виконавчих дій у порядку, передба-
ченому Законом України «Про виконавче провадження»;

- за письмовою заявою учасників виконавчого провадження докумен-
ти виконавчого провадження можуть надсилаються адресатам каналами 
факсимільного зв’язку або електронною поштою;

- у разі якщо у виконавчому документі зазначено адреси електронної 
пошти стягувача та/або боржника, документи виконавчого провадження 
надсилаються стягувачу та/або боржнику також електронною поштою;

- документи виконавчого провадження державним органам, орга-
нам місцевого самоврядування, банкам, іншим фінансовим установам, 
підприємствам, установам, організаціям, посадовим чи службовим осо-
бам можуть надсилатися у формі електронних документів;

- виконавець або уповноважена ним особа може особисто вручити 
документи виконавчого провадження сторонам або іншим учасникам ви-
конавчого провадження під розписку.

Документи виконавчого провадження доводяться до відома або над-
силаються адресатам не пізніше наступного робочого дня з дня їх вине-
сення.

Необхідно відмітити, що законодавець чітко визначив постанови дер-
жавних виконавців, які направляються до відома сторін та інших учас-
ників виконавчого провадження, терміни та способи їх направлення, а 
також можливість використання різних (факсимільного, електронного 
тощо) засобів зв’язку при надсиланні таких постанов. Документи, надіс-
лані каналами факсимільного зв’язку або електронною поштою, вважа-
ються врученими за наявності належного підтвердження їх одержання 
адресатами.

Крім того, слід мати на увазі й те, що відтепер боржник буде вважати-
ся належно повідомленим про відкриття виконавчого провадження у тому 
разі, якщо відповідна постанова направлена на адресу, що зазначена у 
виконавчому документі. Відтак, відповідачам необхідно буде точно зазна-
чати свою адресу суду чи іншому органу, який уповноважений видавати 
виконавчі документи, для уникнення проблем при здійсненні виконавчого 
провадження.

Головний спеціаліст відділу організації 
та контролю за виконанням рішень 

Управління державної виконавчої 
служби Головного територіального 

управління юстиції у Чернігівській області  
 Вікторія Дегтяр

28 липня 2017 року виїзний консультативний пункт Головного 
територіального управління юстиції у Чернігівській області пра-
цював у Чернігівському геріатричному пансіонаті.

У заході брали участь керівництво та спеціалісти Головного те-
риторіального управління юстиції у Чернігівській області, керівники 
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової до-
помоги у Чернігівській області, Департаменту соціального захисту 
населення Чернігівської облдержадміністрації, Чернігівського об’єд-
наного управління Пенсійного фонду України, приватні нотаріуси 
Чернігівського міського нотаріального округу.

Головний меседж - «Інформувати осіб про свої права та можли-
вість їх захистити» - реалізовано. Говорили про безоплатну правову 
допомогу, порядок та умови перерахунку пенсій, окремі нюанси спад-
кування, реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Багато емоцій і вражень від цього заходу. Велика кількість запи-
тань (а таких було 45) від мешканців закладу і така ж кількість відпо-
відей від фахівців.

Чим цікавляться люди, які живуть в цьому особливому закладі 
системи соціального закладу населення? А тим же, що й інші пере-
січні жителі: можливістю отримати якісні соціальні послуги, пенсій-
ними справами (перерахунком, переходом з одного виду пенсії на 
інший, зарахуванням трудового стажу), спадщиною, врегулюванням 
земельних відносин, погашенням заборгованості по соціальним ви-
платам і навіть реєстрацією шлюбу.

Згідно з частиною 1 статті 
1297 Цивільного кодексу Укра-
їни спадкоємець, який прийняв 
спадщину, у складі якої є неру-
хоме майно, зобов’язаний звер-
нутися до нотаріуса за видачею 
йому свідоцтва про право на 
спадщину на нерухоме майно, 
яке згідно з підпунктом 4.12. 
пункту 4 глави 10 розділу ІІ По-
рядку вчинення нотаріальних 
дій нотаріусами України, за-
твердженого наказом Міністер-
ства юстиції України № 296/5 від 
22.02.2012, видається за наявно-
сті у спадковій справі всіх необ-
хідних документів. 

Так, видача свідоцтва про пра-
во на спадщину на майно, право 
власності на яке підлягає держав-
ній реєстрації, проводиться нотарі-
усом після подання документів, що посвідчують право 
власності спадкодавця на таке майно, крім випадків, 
передбачених пунктом 3 глави 7 розділу І Порядку вчи-
нення нотаріальних дій нотаріусами України, тобто крім 
випадків державної реєстрації права власності на не-
рухоме майно без видачі документа, що посвідчує таке 
право, та перевірки відсутності заборони або арешту 
цього майна (підпункт 4.15. пункту 4 глави 10 розділу ІІ 
Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами Укра-
їни). За таких умов нотаріальна дія щодо нерухомого 
майна вчиняється на підставі інформації з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманої 
шляхом безпосереднього доступу до нього. 

Статтею 182 Цивільного кодексу України передба-
чено, що право власності та інші речові права на неру-
хомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і 
припинення підлягають державній реєстрації. Права на 
нерухоме майно, які підлягають державній реєстрації, 
виникають з дня такої реєстрації відповідно до зако-
ну (частина 4 статті 344 Цивільного кодексу України). 
Речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що 
виникли до 1 січня 2013 року, визнаються дійсними за 
наявності однієї з таких умов: 1) реєстрація таких прав 
була проведена відповідно до законодавства, що дія-
ло на момент їх виникнення; 2) на момент виникнення 
таких прав діяло законодавство, що не передбачало їх 
обов’язкової реєстрації.

У разі ж відсутності державної реєстрації права 
власності на нерухоме майно спадкодавця, спадкоє-
мець має право, згідно з пунктом 66 Порядку держав-
ної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень, звернутись до суб’єкта державної реєстрації 
прав або державного реєстратора прав на нерухоме 
майно із заявою про державну реєстрацію права влас-
ності спадкодавця, що було набуто останнім за життя. 
Державній реєстрації в безспірному порядку підляга-
ють лише ті права, які спадкодавець набув за життя, 
однак з тих чи інших причин не зареєстрував.

Для державної реєстрації права власності на під-
ставі заяви спадкоємця подаються: 

- документи, необхідні для відповідної реєстрації, 
передбачені статтею 27 Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтя-
жень» та Порядком державної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень, що підтверджують 
набуття спадкодавцем права власності на нерухоме 
майно; 

- витяг із Спадкового реєстру про наявність заведе-
ної спадкової справи; 

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

Отже,  якщо до складу спадщини входить нерухоме 
майно, право власності на яке спадкодавцем набуто за 
життя, але не було зареєстроване належним чином, но-
таріус перед видачею свідоцтва про право на спадщину 
проводить відповідну державну реєстрацію права влас-
ності спадкодавця на таке майно у Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно за заявою спадкоєм-
ця. 

Статтею 19 Закону України «Про державну реєстра-
цію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 
передбачено, що державна реєстрація права власно-
сті та інших речових прав проводиться у строк, що не 
перевищує п’яти робочих днів з дня реєстрації відпо-
відної заяви в Державному реєстрі прав. За державну 
реєстрацію права справляється адміністративний збір 
у розмірі 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб, що на сьогоднішній день становить 160 грн.

 Проте, за державну реєстрацію права власності, 
проведену у строки менші, ніж передбачені статтею 19 
вказаного Закону України (п’ять робочих днів), справ-
ляється адміністративний збір у такому розмірі:

1 прожитковий мінімум для працездатних осіб - у 
строк два робочі дні (1 600 грн.);

2 прожиткових мінімума для працездатних осіб - у 
строк один робочий день (3 200 грн.);

5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб - у 
строк 2 години (8 000 грн.).

 Державний нотаріус 
 Першої чернігівської державної

 нотаріальнї контори 
Оксана Богдановська



  3Юстиція Чернігівщини№7 (35) 31 липня 2017 року

ЯК СВОЄЧАСНО ЗУПИНИТИ  
НЕЗАКОННІ ДІЇ

З ВАШИМ НЕРУХОМИМ МАЙНОМ
Принциповим моментом у питанні зупинення незаконних дій з нерухомим 

майном є час, тому, чим швидше власник зреагує на захоплення майна, тим 
більше має шансів не втратити його, захистити чи відновити свої законні права.

Так, відповідно до статті 25 Закону України “Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень” власники отримали право за заявою на-
кладати заборону на вчинення будь-яких реєстраційних дій щодо своєї нерухомості. 
Отже, проведення реєстраційних дій державним реєстратором прав зупиняється не 
лише на підставі рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій, що набрало 
законної сили, як це було раніше, а ще й на підставі заяви власника об’єкта нерухо-
мого майна про заборону вчинення реєстраційних дій щодо власного об’єкта неру-
хомого майна.

У разі подання заяви про заборону вчинення реєстраційних дій щодо такого май-
на державний реєстратор зобов’язаний зупинити її розгляд. Після чого власник у 
строк, що не перевищує десять робочих днів повинен надати рішення суду про забо-
рону вчинення реєстраційних дій, що набрало законної сили. Якщо таке рішення буде 
надане, реєстратор зупиняє розгляд справи до вирішення судом законності подання 
відповідної реєстраційної заяви. 

Тобто у випадку незаконної реєстрації власник може за власною ініціативою тим-
часово зупинити реєстраційні дії та має час для звернення до суду з клопотанням про 
забезпечення позову шляхом заборони вчинення реєстраційних дій щодо власного 
нерухомого майна.

У разі ж неподання такого рішення суду у визначений термін державна реєстра-
ція прав відновлюється і продовжується державним реєстратором на загальних під-
ставах.

Про зупинення реєстраційних дій на підставі рішення суду про заборону вчинення 
реєстраційних дій державний реєстратор невідкладно повідомляє власника об’єкта 
нерухомого майна.

Але, якщо власнику стало відомо про порушення своїх прав, потрібно ще і своє-
часно зреагувати, щоб якомога швидше реалізувати своє право на зупинення реє-
страції і недопущення незаконних дій щодо нерухомого майна чи навіть його відчу-
ження.

І саме для цих цілей і як ще один із елементів захисту прав власності нерухомого 
майна Міністерство юстиції України та компанія «ЛІГА:ЗАКОН» запустили новий сер-
віс SMS-інформування «SMS-Маяк».

Щоб почати користуватися новим сервісом громадянам достатньо зробити 3 про-
стих кроки:

- отримати реєстраційний номер майна;
- перевірити наявність номера в реєстрі;
- поставити майно на контроль.
З цього моменту власник зможе дізнатися про всі зміни в реєстрі через SMS-по-

відомлення у вигляді електронного листа, а також через сповіщення в кабінеті корис-
тувача програми SMS-Маяк.

Для відстежування будь-яких змін, що відбуваються з нерухомістю, необхідно за-
реєструватися на інформаційно-правовій і комунікаційній Платформі LIGA:ZAKON за 
посиланням: http://smsmayak.com.ua/.

Сервіс надається спільно з Державним підприємством «Національні інформацій-
ні системи» Міністерства юстиції України, яке є технічним адміністратором Держав-
ного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Збережіть свої права – дізнавайтеся першими про всі дії, що вчиняються з вашим 
нерухомим майном щоб вчасно його захистити!

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 

Лідія Шурда 

Участь органу опіки та піклування у захисті 
сімейних прав та інтересів

Спадкуванням є перехід прав та обов’яз-
ків (спадщини) від фізичної особи, яка по-
мерла (спадкодавця), до інших осіб (спадко-
ємців). Спадкування здійснюється за запові-
том або за законом.

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

Право на спадкування мають особи, визна-
чені 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 спад-
щини право на спадкування за законом одер-
жують особи, визначені у статтях 1261-1265 
цього Кодексу.

Малолітні, неповнолітні, повнолітні непра-
цездатні діти спадкодавця мають право, неза-
лежно від змісту заповіту на обов’язкову част-
ку(половина частки, яка належала б кожному з 
них у разі спадкування за законом).

Згідно зі статтею 1 Конвенції про пра-
ва дитини, дитиною є кожна людська істота 
до досягнення нею 18-річного віку, якщо за 
законом, що застосовується до даної особи, 
вона не досягне повноліття раніше (напри-
клад, у разі реєстрації шлюбу фізичної особи, 
яка не досягла повноліття – з моменту реє-
страції шлюбу; повна цивільна дієздатність 
може бути надана фізичній особі, яка досяг-
ла шістнадцяти років і працює за трудовим 
договором, а також неповнолітній особі, яка 
записана матір’ю або батьком дитини; після 
набрання законної сили рішенням суду про 

надання неповнолітній особі повної цивільної 
дієздатності).

Право на спадкування виникає у день від-
криття спадщини.

Малолітня, неповнолітня, недієздатна осо-
ба, а також особа, цивільна дієздатність якої 
обмежена, вважаються такими, що прийняли 
спадщину в силу прямого припису закону. Тому 
ці особи можуть відмовитися від прийняття 
спадщини за згодою відповідних осіб (батьків, 
опікунів і піклувальників), органу опіки та піклу-
вання. До спадкового майна можуть належати 
певні обов’язки спадкодавця (борги), внаслідок 
чого прийняття спадщини не буде відповідати 
інтересам малолітньої, неповнолітньої або не-
дієздатної особи, обтяжувати її, створювати 
проблеми майнового характеру.

Неповнолітня особа віком від чотирнадця-
ти до вісімнадцяти років може відмовитися від 
прийняття спадщини за згодою батьків (уси-
новлювачів), піклувальника і органу опіки та 
піклування.

Це стосується і фізичної особи, цивільна 
дієздатність якої обмежена, яка може відмови-
тися від прийняття спадщини за згодою піклу-
вальника і органу опіки та піклування.

Батьки (усиновлювачі), опікун можуть від-
мовитися від прийняття спадщини, належної 
малолітній, недієздатній особі, лише з дозволу 
органу опіки та піклування (стаття 1273 Цивіль-
ного Кодексу України).

Неповнолітня особа має право подати за-
яву про прийняття спадщини без згоди своїх 
батьків або піклувальника.

Заяву від імені малолітньої особи або неді-
єздатної особи подають її батьки (усиновлюва-
чі), опікун.

Малолітня, неповнолітня, недієздатна осо-
ба, а також особа, цивільна дієздатність якої 
обмежена, вважаються такими, що прийняли 
спадщину, навіть якщо не було подано заяву 
про відмову від прийняття спадщини з дотри-
манням вимог, встановлених законодавством.

Слід відзначити, що в питанні щодо відмови 
від спадщини неповнолітнім, може виникнути 
спір між неповнолітнім та батьками (усиновлю-
вачами), піклувальником, оскільки для відмови 
від спадщини потрібна їх згода та згода органу 
опіки та піклування.

В нотаріальній практиці зустрічаються ви-
падки, коли неповнолітній не бажає приймати 
спадщину, але його батьки мають протилежну 
думку і тим самим змушують неповнолітнього 
до дії, яка суперечить його волі.

Також при прийнятті спадщини, яка обтяже-
на боргом стаття 1282 ЦК передбачає погашен-
ня спадкоємцем боргів спадкодавця повністю, 
але в межах майна одержаного у спадщину. 

Проте розмір спадщини може бути меншим за 
розмір боргу або рівним йому і отримання такої 
спадщини не викликає захвату у батьків, піклу-
вальника, оскільки процедура погашення боргу, 
вимагає втрат часу, енергії та власних коштів.

Тому для захисту прав неповнолітнього, 
важливим є контроль органу опіки і піклування, 
для забезпечення прав неповнолітнього.

При видачі свідоцтва про право на спадщи-
ну нотаріус обов’язково перевіряє:

– факт смерті спадкодавця;
– час і місце відкриття спадщини;
– наявність підстав для закликання до спад-

коємства, якщо має місце спадкування за за-
коном;

– прийняття спадкоємцем спадщини у вста-
новлений законом спосіб;

– склад спадкового майна.
Усі зазначені обставини повинні бути під-

тверджені відповідними документами.
Якщо спадкоємець не має можливості по-

дати документи, необхідні для видачі свідоцтва 
про право на спадщину, нотаріус роз’яснює 
йому про можливість вирішення зазначеного 
питання у судовому порядку.

Якщо спадкоємцями є малолітні, неповно-
літні діти, недієздатні або обмежено дієздатні 
особи, з метою охорони їх майнових прав но-
таріус направляє органу опіки та піклування за 
місцем проживання такої особи повідомлення 
про видачу свідоцтва про право на спадщину 
такому спадкоємцю із зазначенням успадкова-
ного майна. Копія такого листа підшивається 
до матеріалів справи.

Начальник відділ з питань нотаріату  
Головного територіального управління  

юстиції у Чернігівській області
Оксана Железняк

Особливості оформлення спадкових прав малолітніми, неповнолітніми, 
недієздатними та обмежено дієздатними особами

Згідно з положеннями Конституції в Укра-
їні під охороною держави знаходиться сім’я, 
дитинство, материнство та батьківство. На ви-
конання цієї функції державою уповноважено 
орган опіки та піклування.

Відповідно до Цивільного кодексу України ор-
ганами опіки та піклування є районні, районні в мі-
стах Києві та Севастополі державні адміністрації, 
виконавчі органи міських, районних у містах, сіль-
ських, селищних рад. Правову основу діяльності 
органів опіки та піклування складають Конституція 
України, Цивільний кодекс України, Сімейний ко-
декс України, Правила опіки та піклування, Закони 
України «Про охорону дитинства», «Про попере-
дження насильства в сім’ї» та інші. 

До загальних повноважень органу опіки та 
піклування належить захист сімейних прав та ін-
тересів. Спірні питання, які виникають у сімейних 
відносинах, можуть вирішуватись цим органом, а 
при недосягненні згоди – судом. Розгляд сімейних 
спорів органи опіки та піклування здійснюють у 
випадках, передбачених Сімейним кодексом Укра-
їни, і в межах своєї компетенції. Згідно із частиною 
1 статті 19 Сімейного Кодексу України особа має 
право на попереднє звернення до цих органів, рі-
шення яких є обов’язковим. Таким чином, сторони 
можуть вирішити сімейну проблему, не звертаю-
чись до суду. Однак, звернення за захистом до ор-
гану опіки та піклування не позбавляє особу права 
на звернення до суду (частина 3 статті 19 Сімей-
ного кодексу України). При цьому судовий захист 
має пріоритет. Тому, у разі звернення особи з по-
зовом до суду, орган опіки та піклування припиняє 
розгляд поданої йому заяви. Слід зауважити, що 
особа має право, але не зобов’язана звертатися 
попередньо за захистом своїх сімейних прав та ін-
тересів до органу опіки та піклування. 

Органи опіки та піклування вирішують спо-
ри щодо участі у вихованні дитини того з батьків, 
хто проживає окремо від неї, спори між матір’ю та 
батьком щодо місця проживання малолітньої дити-
ни. Проте вказаними випадками діяльність органів 
опіки щодо захисту сімейних прав не обмежується. 
У виняткових випадках, при безпосередній загрозі 
для життя або здоров’я дитини, орган опіки та піклу-
вання має право постановити рішення про негайне 
відібрання дитини від батьків. Рішення органу опіки 
та піклування підлягає обов’язковому виконанню, 
іноді й за допомогою державної виконавчої служ-
би, через 10 днів від часу його ухвалення. Орган 
опіки та піклування має також право на звернення 
до суду з позовом про скасування усиновлення чи 
визнання його недійсним. Крім того, він здійснює 
контроль за цільовим витрачанням аліментів. 

Частиною 4 статті 19 Сімейного кодексу Укра-
їни закріплено випадки обов’язкової участі органу 

опіки та піклування, представленого належною 
юридичною особою, при розгляді судом спорів 
щодо участі одного з батьків у вихованні дитини, 
місця проживання дитини, виселення дитини, знят-
тя дитини з реєстрації місця проживання, визнання 
дитини такою, що втратила право користування 
житловим приміщенням, позбавлення та понов-
лення батьківських прав, побачення з дитиною 
матері, батька, які позбавлені батьківських прав, 
відібрання дитини від особи, яка тримає її у себе 
не на підставі закону або рішення суду, управління 
батьками майном дитини, скасування усиновлення 
та визнання його недійсним. Цей перелік не є ви-
черпним. Так, справи про усиновлення дітей також 
розглядаються судом за обов’язкової участі орга-
ну опіки та піклування. Закон встановлює дві фор-
ми участі даних органів при розгляді зазначених 
справ: подання до суду висновку про шляхи вирі-
шення спору або шляхом участі їх представників у 
судовому процесі.

При виконанні функції захисту інтересів суб’єк-
тів сімейних відносин орган опіки та піклування 
подає суду письмовий висновок щодо розв’язання 
спору на підставі відомостей, одержаних у резуль-
таті обстеження умов проживання дитини, батьків, 
інших осіб, які бажають проживати з дитиною, бра-
ти участь у її вихованні, а також на підставі інших 
документів, які стосуються справи.

Проте суд може не погодитися з висновком 
органу опіки та піклування, якщо він є недостат-
ньо обґрунтованим, суперечить інтересам дитини. 
Відповідно до статті 212 Цивільного процесуаль-
ного Кодексу України суд не пов’язаний висновка-
ми певних органів, експертів та оцінює докази за 
своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується 
на всебічному, повному, об’єктивному та безпосе-
редньому дослідженні заявлених у справі доказів 
та обставин справи. Жоден доказ, у тому числі і 
висновок органу опіки та піклування, не має для 
суду наперед встановленої сили. Отже, суд може 
не погодитись із даним висновком і не взяти його 
до уваги, але при цьому таку відмову він пови-
нен мотивувати у своєму рішенні. При вирішенні 
спорів, що випливають з сімейних відносин, суди 
повинні виходити не з формальних міркувань, а з 
фактичних інтересів дітей та умов їх нормального 
виховання. 

Провідний 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  
Ніна Приступа
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Про наслідки розгляду звернень громадян  
Головним територіальним управлінням юстиції у Чернігівській області  

у І півріччі 2017 року

7 липня 2017 року напередодні відзначення другої річниці запровадження в на-
шому місті сервісу по видачі свідоцтв про народження дітей в пологовому будинку 
Чернігівської міської ради керівництво Головного територіального управління юс-
тиції у Чернігівській області завітало до медичного закладу на урочисту виписку 
молодих мам.

Захід відбувся за участі начальника управління юстиції Олега Трейтяка, начальника 
Управління державної реєстрації В’ячеслава Харідкова, в.о головного лікаря пологового 
будинку Чернігівської міської ради Галини Леник та представників місцевих ЗМІ.

«Два роки тому ми дали старт новації Мін’юсту, завдяки якій батьки отримали можли-
вість реєструвати новонароджених немовлят не витрачаючи зайвого часу на відвідуван-
ня відділу державної реєстрації актів цивільного стану, а знаходячись разом із малечею 
в пологовому будинку. З листопада 2016 року стало можливим подавати в установле-
ному порядку документи для реєстрації місця проживання малюків в закладах охоро-
ни здоров’я, де приймаються пологи. Це приємно порадувало молодих батьків, оскільки 
дало можливість не бігати по кабінетам посадовців, а навпаки пришвидшило процедуру 
оформлення документів», - поінформував керівник територіального управління юстиції 
Олег Трейтяк.

Він зауважив, що Міністерство юстиції кожного дня робить кроки, які наближують на-
ших громадян до європейської спільноти, відкривають можливості отримання послуг укра-
їнцями максимально швидко та зручно.

 «Цю подію у вашому житті ви не забудете ніколи і завжди будете згадувати її з по-
смішкою на обличчі та іскоркою в очах. Наші діти – це наше майбутнє, тож нехай доля 
ваших немовлят буде щасливою», - звернувся до батьків під час урочистої виписки на-
чальник управління юстиції. 

Посадовці побажали мамам і татусям міцного здоров’я, благополуччя, любові, злагоди 
і миру і закликали приходити до пологового будинку ще, аби повторити і заново пережити 
радісні і водночас хвилюючі хвилини життя.

Відзначимо, що у Чернігівській області сервіс реєстрації народжень у пологовому бу-
динку користується попитом. Так, за час функціонування даного сервісу щасливі батьки 
вже отримали 4260 свідоцтв про народження безпосередньо в закладах охорони здоров’я 
області, де приймаються пологи.

Розгляд заяв (клопотань), скарг та особистий прийом 
громадян є важливою ділянкою роботи Головного терито-
ріального управління юстиції у Чернігівській області, за-
собом отримання інформації про недоліки в роботі тери-
торіальних управлінь юстиції та дієвим засобом реалізації 
конституційних прав громадян.

Забезпечення всебічного, неупередженого, об’єктивного, 
своєчасного розгляду звернень громадян та порушених в них 
питань, оперативне їх вирішення, задоволення прав та закон-
них інтересів громадян знаходиться під контролем начальника 
Головного територіального управління юстиції у Чернігівській 
області, його заступників, начальників структурним підрозді-
лів Головного територіального управління юстиції у Чернігів-
ській області.

Особлива увага приділяється повторним та обґрунтованим 
зверненням, вивченню причин і умов їх надходження та усу-
ненню причин, що їх породжують.

З метою попередження повторних та обґрунтованих звер-
нень громадян та неухильного виконання норм Закону Украї-
ни «Про звернення громадян», зокрема, створення умов для 
участі заявників у розгляді їх звернень, надання можливості 
ознайомлення з матеріалами перевірок відповідних звернень 
Головним територіальним управлінням юстиції у Чернігівській 
області впроваджується практика запрошення заявників до 
розгляду їх звернень, в основному повторних. Так, 10 січня 
2017 року, було проведено засідання робочої групи по розгля-
ду повторних та обґрунтованих звернень за 2016 рік. 06 квіт-
ня 2017 року відбулось засідання робочої групи по розгляду 
повторних звернень, які надійшли за І квартал 2017 року та 
прийнято відповідні рішення.

Контроль за строками виконання звернень громадян по-
кладений на відділ організаційної роботи, документування та 
контролю Головного територіального управління у Чернігів-
ській області.

На виконання виконання пункту 3 Розділу V «Порядку роз-
гляду звернень та організації особистого прийому громадян у 
Міністерстві юстиції України, його територіальних органах, під-
приємствах, установах та організаціях, що належать до сфе-
ри його управління» щотижнево готується перелік звернень, 
кінцевий термін виконання яких спливає на поточному тижні. 
Відповідальним працівником відділу організаційної роботи, до-
кументування та контролю Головного територіального управ-
ління юстиції у Чернігівській області проводиться завчасне на-
гадування про надання відповіді у встановлені строки.

Також щомісяця на ім’я начальника Головного територі-
ального управління юстиції у Чернігівській області подається 
доповідна записка про стан роботи зі зверненнями громадян 
(зокрема про порушення строків розгляду звернень та несво-
єчасне надання відповідей заявникам) та перелік звернень у 
розрізі структурних підрозділів, щодо яких установлений тер-
мін розгляду минув.

Обгрунтованих випадків не всебічного та не об’єктивного 
розгляду звернень громадян по Головному територіальному 
управлінні юстиції у Чернігівській області не допускалось.

Випадків порушення загальних строків розгляду звернень 
та надходження скарг від громадян щодо порушень строків 
розгляду звернень до Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області не надходило.

З метою надання правової допомоги громадянам України 
в реалізації наданих їм конституційних прав та сприяння орга-
нізації роботи по розгляду звернень громадян в приміщеннях 
структурних підрозділів Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області оформлені інформаційні стен-
ди, на яких розміщені графіки прийому громадян керівництвом 
Міністерства юстиції України, керівництвом Головного терито-
ріального управління юстиції та керівництвом структурних під-
розділів; графік проведення „гарячої” телефонної лінії на 2017 
рік, витяги із Закону України “Про звернення громадян”; витяги 
із законодавства щодо легалізації об’єднань громадян та зраз-
ки інших документів.

Протягом І півріччя 2017 року працівниками Головного те-
риторіального управління юстиції було забезпечено надання 
безоплатної правової допомоги у громадській приймальні, 
створеної при управлінні юстиції, та надано 185 консультацій; 
в інших громадських приймальнях – 66 консультацій; в ході 
роботи телефонної «гарячої» лінії – 111 консультацій; під час 
роботи виїзних консультативних пунктів - 38 консультацій, за-
галом 400 консультацій.

За звітний період до керівництва Головного територіаль-
ного управління юстиції у Чернігівській області на особистому 
прийомі звернулося 66 громадян. 

Відповідно до Інструкції про порядок розгляду звернень та 
особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України в 
установах та організаціях, що належать до сфери його управ-
ління, ведуться журнали обліку особистого прийому громадян. 
Звернення, надіслані з Міністерства юстиції України та інших 
органів, із зазначеними термінами розгляду ставляться на кон-
троль виконання та заносяться до реєстраційно - контрольних 
карток. 

За І півріччя 2017 року до Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області надійшло 397 звер-
нень (389 звернень за аналогічний період 2016 року).

В Головному територіальному управлінні юстиції у Черні-
гівській області електронні звернення приймаються на елек-
тронну адресу info@cn.minjust.gov.ua. 

На сайті Головного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області у рубриці «ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН» 
розміщено оголошення про порядок подачі електронного 
звернення відповідно до ст. 5 Закону України «Про звернення 
громадян» та електронна форма звернення.

За 5 місяців 2017 року до Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області надійшло 5 електро-
нних звернень.

 Серед загальної кількості звернень, що надійшли до Го-
ловного територіального управління юстиції у Чернігівській об-
ласті, за вказаний період розглянуто 5 повторних звернень з 
питань вирішення Управлінням державної виконавчої служби.

 За звітний період до Головного територіального управлін-
ня юстиції у Чернігівській області з Міністерства юстиції Украї-
ни надійшло 67 звернень громадян, від інших органів – 34, від 
заявників – 136, з Урядової «гарячої» лінії - 160 звернень.

Більшість звернень, що надходять до Головного територі-
ального управління юстиції, відносяться до компетенції вирі-
шення управлінням державної виконавчої служби – 267 звер-
нень. (І півріччя 2016 року кількість - 302 звернень). 

За звітний період до Головного територіального управлін-
ня юстиції у Чернігівській області надійшли 32 заяви та 8 скарг 
з питань організації роботи нотаріату, що загалом 40 звер-
нень. В основному звернення стосувалися роз’яснення зако-
нодавства при вчиненні окремих нотаріальних дій. 

До відділу державної реєстрації актів цивільного стану 
управління реєстрації Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області надійшло 14 звернень. 

Звернення, що надходять до Управління реєстрації нор-
мативно-правових актів, правової роботи та правової освіти 
Головного територіального управління юстиції у Чернігівській 
області, складають заяви з проханням роз’яснити норми чин-
ного законодавства, таких звернень за звітний період надійш-
ло 14. 

З питань державної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно надійшло 17 звернень.

Із загальної кількості звернень громадян, які надійшли до 
Головного територіального управління юстиції у Чернігівській 
області, протягом звітного періоду 2017 року обґрунтованим 
не було визнано жодне звернення.

На розгляді Комісії з питань розгляду скарг у сферах дер-
жавної реєстрації Головного територіального управління юс-
тиції у Чернігівській області було розглянуто 12 скарг на дії 
державних реєстраторів (10 скарг у сфері реєстрації речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень та 2 скарги у сфері 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та гро-
мадських формувань).

На всі звернення Головним територіальним управлінням 
юстиції у Чернігівській області в межах терміну розгляду, вста-
новленого статтею 20 Закону України “Про звернення грома-
дян”, надані письмові відповіді – роз’яснення чи рекомендації з 
обов’язковим посиланням на норми законодавства та роз’яс-
нено порядок звернення у відповідні установи або порядок 
оскарження дій або бездіяльності органів управління.

Відділ організаційної роботи, документування та 
контролю Головного територіального управління юстиції 

у Чернігівській області

Привітали молодих батьків з радісною  
подією в їхньому житті!


