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Процедура встановлення тимчасової заборони 
боржнику у праві виїзду за кордон

Відповідно до статті 129-1 Конституції України, судове рішення є обов’язковим до 
виконання. 

За Законом України «Про виконавче провадження» виконавці наділені певним обсягом 
прав та обов’язків, спрямованих на примусове виконання рішень, в тому числі виконавець 
у процесі здійснення виконавчого провадження має право у разі ухилення боржника від ви-
конання зобов’язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду за встановленням 
тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи чи керівника боржника - 
юридичної особи за межі України до виконання зобов’язань за рішенням або погашення за-
боргованості за рішеннями про стягнення періодичних платежів.

Тож, для ефективного виконання судового рішення потрібно мати уявлення про всі інстру-
менти, за допомогою яких можна забезпечити таке виконання. Одним з таких інструментів є 
тимчасова заборона боржнику у праві виїзду за кордон. Обмеження права на виїзд за кордон 
є не дуже поширеним способом впливу на боржника, але доволі ефективним, а деколи просто 
незамінним. Наприклад, просте бажання боржника відпочити за кордоном може бути затьма-
рене вже на самому кордоні чи перед вильотом з аеропорту, коли працівники прикордонної 
служби повідомлять його про заборону на виїзд. Незамінним цей засіб є у справах з великою 
сумою заборгованості, якщо врахувати можливість виїзду боржника за кордон назавжди, де 
його буде вже неможливо відшукати.

Відповідно до Розділу ХІІІ Інструкції з організації примусового виконання рішень у разі 
ухилення боржника від виконання зобов’язань, покладених на нього рішенням, що відповідно 
до Закону підлягає примусовому виконанню, питання про тимчасове обмеження боржника 
- фізичної особи або керівника боржника - юридичної особи у праві виїзду за межі України 
вирішується судом за місцезнаходженням органу державної виконавчої служби за поданням 
державного виконавця або за місцезнаходженням виконавчого округу за поданням приватно-
го виконавця.

 Наявність в особи невиконаних зобов’язань є підставою для обмеження її у праві виїзду 
за межі України. Питання щодо такого обмеження вирішується судом.

Ухилення від виконання зобов’язань, покладених судовим рішенням, рішенням іншого 
органу (посадової особи), позначає з об’єктивної сторони такі діяння (дії чи бездіяльність) осо-
би боржника, які полягають у навмисному чи іншому свідомому невиконанні нею зазначених 
обов’язків, у зв’язку з чим і здійснюється примусове виконання. 

Доведення факту ухилення боржника від виконання зобов’язання покладається на дер-
жавного та приватного виконавця, який ініціює встановлення тимчасового обмеження у виїзді 
особи за межі України.

Законом передбачено юридичні санкції у вигляді тимчасового обмеження у праві виїзду не 
за наявності факту невиконання зобов’язань, а за ухилення від їх виконання. У зв’язку з цим 
із метою всебічного і повного з’ясування усіх обставин справи, встановлення дійсних прав та 
обов’язків учасників спірних правовідносин суду належить з’ясувати, чи дійсно особа свідомо 
не виконувала належні до виконання зобов’язання в повному обсязі або частково.

Відповідно до статті 377-1 Цивільного процесуального кодексу України (далі-ЦПК), суд не-
гайно розглядає подання, без виклику чи повідомлення сторін та інших заінтересованих осіб 
за участю державного виконавця, приватного виконавця. 

Для забезпечення чіткого контролю осіб та проведення їх однозначної ідентифікації під 
час перетинання ними державного кордону України в поданні зазначаються прізвища, імена 
та по батькові:

- громадян України - тільки українською мовою;
- громадян Російської Федерації та Республіки Білорусь - російською мовою з дублюван-

ням латиницею;
- іноземців та осіб без громадянства - тільки латинськими літерами (ці дані містяться в 

машинозчитувальній зоні паспортного документа, а за її відсутності – у надрукованих на цій 
сторінці паспортного документа даних про особу).

 Відповідно до статті 377-1 ЦПК суд вирішує питання про тимчасове обмеження у праві 
виїзду за межі України, а право вибору способу виконання такого обмеження належить органу, 
до компетенції якого входить питання забезпечення виїзду за межі України, тобто – Державної 
прикордонної служби України.

Питання, пов’язані зі зверненням судового рішення до виконання, вирішує місцевий суд, 
який розглянув справу (частина перша статті 368 ЦПК).

Законом України «Про Державну прикордонну службу України» встановлено, що на 
Державну прикордонну службу відповідно до визначених законом завдань покладається, зо-
крема, запобігання та недопущення в’їзду в Україну або виїзду з України осіб, яким згідно із 
законодавством не дозволяється в’їзд в Україну або яких тимчасово обмежено у праві виїзду 
з України.

Відповідно до Розділу ІІІ Порядку взаємодії органів державної виконавчої служби та ор-
ганів Державної прикордонної служби України під час здійснення виконавчого провадження 
засвідчена судом копія судового рішення про тимчасове обмеження особи у праві виїзду за 
межі України направляється державним або приватним виконавцем не пізніше наступного ро-
бочого дня після її надходження до нього для виконання на поштову адресу Головного центру 
обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України (далі - ГЦОСІ).

ГЦОСІ після надходження зазначеного судового рішення приймає його до виконання та 
вносить інформацію до бази даних, про що повідомляє відповідний орган виконавчої служби 
протягом трьох днів.

Інформація про встановлення тимчасового обмеження права особи виїзду з України вилу-
чається ГЦОСІ з бази даних на підставі отриманої, засвідченої судом копії судового рішення, 
що набрало законної сили, про скасування тимчасового обмеження особи у праві виїзду з 
України або постанови державного чи приватного виконавця про повернення виконавчого до-
кумента до суду або іншого органу (посадовій особі), який (яка) його видав (ла), про закінчення 
виконавчого провадження або про скасування тимчасового обмеження в праві виїзду особи 
з України, у якій вказуються номер та дата винесення судового рішення про встановлення 
тимчасового обмеження у праві виїзду з України.

У разі надходження до органу державної виконавчої служби рішення суду про скасування 
обмеження особи у праві виїзду за межі України державний виконавець не пізніше наступного 
дня пересилає зазначене рішення до ГЦОСІ.

Тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України особи знімається у разі винесення 
державним чи приватним виконавцем постанови про:

- повернення виконавчого документа до суду, який його видав, на підставі частини пер-
шої статті 38 Закону України «Про виконавче провадження»;

- закінчення виконавчого провадження на підставі пунктів 1-3, 5 - 7, 9 - 12, 14, 15 частини 
першої статті 39цього Закону;

- скасування тимчасового обмеження у праві виїзду особи з України - у разі належного 
виконання особою зобов’язань щодо сплати періодичних платежів.

Постанова підписується виконавцем та скріплюється печаткою і не пізніше наступного 
робочого дня з дня її винесення надсилається державним (приватним) виконавцем до ГЦОСІ.

 ГЦОСІ після надходження постанови державного (приватного) виконавця, або засвідче-
ної судом копії судового рішення приймає її до виконання не пізніше трьох робочих днів після 
її надходження.

Про вилучення інформації про особу з бази даних ГЦОСІ протягом трьох робочих днів 
інформує суд, що виніс відповідне рішення, орган державної виконавчої служби чи приватного 
виконавця, який виніс відповідну постанову. Начальник Головного територіального 

управління юстиції у Чернігівській області  Олег Трейтяк

Запуск офіційного веб-сайту загальнонаціонального правопросвітницького 
проекту Мін’юсту «Я МАЮ ПРАВО!» розширить коло громадян, які зможуть 
отримати інформацію про свої права та інструкції для захисту цих прав
«Захист прав громадян є одним з ключових завдань Мін’юсту. За 3 роки ми створили одну з найкращих 

систем надання безоплатної правової допомоги. Цього року ми зробили наступний крок і дали старт проекту 
«Я МАЮ ПРАВО!», в рамках якого ми доносимо українцям інформацію про їхні права і вчимо ці права захищати. 
Запуск сайту проекту – важливий крок, адже кожен може скористатись порталом http://pravo.minjust.gov.ua/ 
та отримати необхідну інформацію щодо захисту своїх прав у різних життєвих ситуаціях», - зазначив міністр 
юстиції Павло Петренко.

На сайті можна отримати актуальну інформацію про проект, свіжі новини та контакти, куди звернутись у випадку 
порушення прав українців.

Вже зараз на порталі можна дізнатися, як правильно поводитись, коли хтось намагається відібрати майно чи бізнес, 
що робити, якщо за навчання чи складення іспиту вимагають хабар, як можна вирішити спір без звернення до суду. 
Регулярно на сайті з’являтимуться нові матеріали, які навчатимуть, як не допустити порушення своїх прав, зокрема 
як правильно оформити договір оренди землі, як оформити нарахування субсидій та які наслідки виникають у разі 
несплати аліментів.

Нагадаємо, загальнонаціональній правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!» реалізується Міністерством юсти-
ції по всій Україні у співпраці з системою надання безоплатної правової допомоги та територіальними органами юстиції 
за підтримки програми USAID «Нове правосуддя», БФ «Відродження» та інших міжнародних партнерів та донорів.

Метою проекту є формування нової правової свідомості шляхом інформування громадян про їхні права та надання 
механізмів щодо їх захисту. Важливим елементом проекту є створення на базі Кабінету Міністрів України моніторинго-
вої групи для системного періодичного розгляду ключових справ щодо порушення прав громадян.

Шановний пане Міністр! Ми купили бойлер, бо вже 
з квітня немає гарячої води і вмикати її ніхто не збира-
ється. Кілька днів тому він потік. Чи маємо ми право на 
заміну його на новий чи мені повернуть гроші?

Лілія Онуфрик

На що має право покупець у разі придбання товару 
неналежної якості?

Покупець має право вимагати пропорційного змен-
шення ціни або безоплатного усунення недоліків товару в 
розумний строк, або відшкодування витрат на усунення не-
доліків товару.

Товар неналежної якості може підлягати обміну протя-
гом гарантійного строку, який зазначається в документах, 
котрі додаються до продукції.

У разі виявлення недоліків товару протягом встановле-
ного гарантійного терміну з вини виробника покупець має 
право:

- розірвати угоду і повернути кошти, які були витрачені 
на покупку,

- замінити товар на такий самий, або аналогічний, якщо 
є в наявності у продавця.

Наявність недоліків або факт фальсифікації підтвер-
джується висновком експертизи, яка повинна бути органі-
зована продавцем у 3-денний строк з дня одержання від 
споживача письмової згоди на цю дію.

Експертиза проводиться за рахунок продавця. Якщо 
у висновках експертизи буде доведено, що недоліки вини-
кли внаслідок порушення споживачем встановлених пра-
вил використання, зберігання чи транспортування, вимоги 
споживача не підлягають задоволенню, а споживач зо-
бов’язаний відшкодувати продавцю витрати на проведення 
експертизи.

Як довго чекати на заміну товару?

За наявності товару – негайно;
У разі перевірки якості товару - 14 денний термін;
У разі відсутності товару – 2 місячний строк з моменту 

подання заяви.
Скільки може тривати усунення недоліків товару?

Недоліки товару, пред’явлені споживачем, повинні бути 
усунуті протягом 14 днів з дати його пред’явлення або за 
згодою сторін в інший строк.

Чи маю я право отримати у користування інший 
прилад на час ремонту?

На письмову вимогу споживача на час ремонту йому 
надається (з доставкою) товар аналогічної марки (моделі, 
артикулу, модифікації). 

За кожний день затримки виконання вимоги споживача 
сплачується неустойка у розмірі 1 % вартості товару. 

При усуненні недоліків шляхом заміни комплектуючого 
виробу або складової частини товару, на які встановлено 
гарантійні строки, гарантійний строк на новий комплекту-
ючий виріб і складову частину вираховуються з дня видачі 
споживачеві товару після ремонту.

Які документи треба мати при собі?

Розрахунковий документ з позначкою про дату прода-
жу товару, гарантійні зобов’язання, зміст договору з вико-
навцем робіт (послуг), опис виявлених недоліків, висунуті 
вимоги (прохання) з документальним підтвердженням фак-
ту їх отримання продавцем (виконавцем), отримані заявни-
ком відповіді, висновки тощо.

Куди звертатися, якщо продавець порушує права? 

Якщо ви хочете уникнути судового розгляду, то до 
Державної служби України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів у відповідному регіоні. Кон-

такти територіальних 
органів можна знайти 
за посиланням http://
www.consumer.gov.ua/
ContentPages/Kontakti_
Terorganiv/139/ 

У випадку пору-
шення продавцем прав 
споживача останній 
має право звернутися 
до уповноваженого ор-
гану з усним, електрон-
ним або письмовим 
зверненням (скаргою).

До письмового 
звернення (скарги) до-
даються наступні доку-
менти:

- копія звернення 
до суб’єкта господарювання (продавець);

- копія документа, який засвідчує факт придбання то-
вару;

- копія технічного паспорта з позначкою про дату про-
дажу;

- інші документи, які стосуються розгляду звернення.
У які строки буде розглянуто таке звернення?

У термін не більше 1 місяця від дня їх надходження.
Якщо в місячний термін вирішити порушені у звернен-

ні питання неможливо, продавець встановлює необхідний 
термін для його розгляду, про що повідомляється подавачу. 

При цьому загальний термін вирішення питань не може 
перевищувати 45 днів.

Звернення громадян, які мають встановлені законодав-
ством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

Чи можу я звернутися до суду?

Споживач для захисту своїх прав має право звернутися 
до суду за місцем проживання, місцем заподіяння шкоди чи 
виконання договору.

До позовної заяви додаються докази, що обґрунтову-
ють позовні вимоги, тобто відмову покупця обміняти товар, 
зокрема:

- копія звернення до продавця;
- висновок експертизи про невідповідність товару вста-

новленим вимогам якості;
- копія документа, який засвідчує факт придбання то-

вару;
- копія технічного паспорта чи іншого документа, що 

його замінює, з позначкою про дату продажу;
- інші документи, які стосуються розгляду звернення.
Суд одночасно вирішує питання щодо відшкодування 

моральної  шкоди.
Скільки це коштуватиме?

Споживачі звільняються від сплати судового збору за 
позовами, які пов’язані з порушенням їх прав (частина 3 
статті 22 Закону України «Про захист прав споживачів»).

Які строки розгляду питання судом?

Цивільна справа в порядку позовного провадження 
розглядається судом протягом розумного строку, але не 
більше 2 місяців з дня відкриття провадження у справі. 

Куди звертатися, щоб отримати детальну консуль-
тацію?

Звернутися можна до громадської приймальні з на-
дання безоплатної первинної правової допомоги Головного 
територіального управління юстиції у Чернігівській області, 
зателефонувавши за номером (0462) 65-15-24.

Права споживачів у разі придбання товару неналежної якості
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Як підготуватися до виїзду за кордон

Виплата компенсації за невикористану відпустку

Окремі питання державної реєстрації речових прав на 
об’єкти нерухомого майна в результаті реконструкції

Особливості укладання та 
нотаріального посвідчення 

шлюбного договору
Відповідно до чинного законодавства шлюбний до-

говір може бути укладено особами, які подали заяву про 
реєстрацію шлюбу, або подружжям. Між членами сім’ї 
можуть також укладатися цивільно-правові договори (на-
приклад, договори дарування, купівлі-продажу, позики 
тощо). Однак вони, на відміну від шлюбного договору, 
не залежать від сімейно-правового становища учасни-
ків правочину. Тому для його дійсності, крім спеціальних 
умов, передбачених главою 10 Сімейного кодексу (далі 
- СК), необхідно дотримуватись всіх умов дійсності пра-
вочину, передбачених статтею 203 Цивільного кодексу 
України. Якщо в шлюб вступають неповнолітні особи або 
одна з осіб, які одружуються, є неповнолітньою, зазначе-
ні неповнолітні, укладаючи шлюб з додержанням умов, 
передбачених статтями 22 і 23 СК, набувають повну ци-
вільну дієздатність з моменту реєстрації шлюбу. Тому для 
укладення між ними шлюбного договору після реєстрації 
шлюбу згода на це батьків та піклувальників не вимага-
ється. На укладання ж шлюбного договору до реєстрації 
шлюбу, якщо його стороною є неповнолітня особа, по-
трібна письмова згода її батьків або піклувальників, за-
свідчена нотаріусом.

Основним змістом шлюбного договору є визначення 
правового режиму майна подружжя. Окрім того, законо-
давство передбачає, що шлюбним договором регулю-
ються майнові відносини між подружжям, визначаються 
їхні майнові права та обов’язки, а також можуть бути ви-
значені майнові права та обов’язки подружжя як батьків. 
Сторони у шлюбному договорі можуть визначати право-
вий режим майна, яке дружина, чоловік передають для 
використання на спільні потреби сім’ї; правовий режим 
майна, подарованого подружжю у зв’язку з реєстрацією 
шлюбу; порядок користування житлом. Сторони можуть 
домовитись у шлюбному договорі про зміну правового 
режиму майна, набутого в шлюбі, та визначити його як 
особисте майно одного із подружжя або на особисте 
майно одного із подружжя поширити режим спільного 
майна подружжя. Шлюбним договором може регулюва-
тися порядок користування одним із подружжя житловим 
приміщенням, яке належить іншому з подружжя, а також 
проживання у житловому приміщенні, яке є їхньою спіль-
ною власністю, їхніх родичів.

Шлюбний договір не може зменшувати обсягу прав 
дитини встановлений СК, а також ставити одного з по-
дружжя у надзвичайно невигідне матеріальне становище.

Строк дії шлюбного договору може визначатися 
безпосередньо сторонами в договорі або за правилами, 
встановленими в законі, якщо сторони це питання спеці-
ально в договорі не обумовили. Так, строк дії не є істотною 
умовою шлюбного договору, тому його невизначення сто-
ронами не впливає на його дійсність. За таких обставин 
строк дії шлюбного договору буде визначатися за прави-
лами, встановленими цивільним законодавством. Згідно 
з частиною 1 статті 631 Цивільного кодексу України стро-
ком договору є час, протягом якого сторони можуть здійс-
нити свої права і виконати свої обов’язки відповідно до 
договору. Реалізація прав та виконання обов’язків, що ви-
пливають із шлюбного договору, в першу чергу здійсню-
ються протягом існування шлюбу. Проте, окремі права та 
обов’язки можуть виходити «за межі» шлюбу та існувати 
після його припинення (аліментні обов’язки колишнього 
подружжя, права та обов’язки, що пов’язані з поділом ко-
лишнім подружжям спільного майна тощо). Таким чином, 
існування невиконаного обов’язку та нереалізованого 
права, що випливають із шлюбного договору, є свідчен-
ням того, що строк дії шлюбного договору не закінчився.

Подружжя можуть змінити умови договору з власної 
згоди, або у разі виникнення спору за рішенням суду. Од-
ностороння зміна умов шлюбного договору не допуска-
ється.

Стаття 102 СК передбачає, що шлюбний договір 
може бути розірваний на вимогу одного з подружжя за 
рішенням суду з підстав, що мають істотне значення, 
зокрема, в разі неможливості його виконання. Той з по-
дружжя, хто заявив позовні вимоги, має довести наяв-
ність таких підстав. Шлюбний договір на вимогу одного 
з подружжя або іншої особи, права та інтереси якої цим 
договором порушені, може бути визнаний недійсним за 
рішенням суду з підстав, встановлених законодавством.

Провідний спеціаліст відділу з питань нотаріату
Головного територіального управління юстиції 

у Чернігівській області   
 Руслан Титенко

В умовах стрімкого розвитку ринку нерухомості 
в нашій державі актуальним постає питання належ-
ного оформлення прав на об’єкти нерухомого май-
на. Дуже часто на практиці трапляються випадки, 
коли власник нерухомості стикається з різного роду 
«перешкодами» в оформленні своїх прав на на-
лежний йому будинок (домоволодіння), житлове чи 
нежитлове приміщення, садовий (дачний) будинок 
тощо. Переважна більшість таких випадків пов’яза-
на з самостійним переплануванням (перебудовою) 
власних об’єктів нерухомого майна, за рахунок чого 
з’являються нові об’єкти нерухомості, або ж змі-
нюється площа вже існуючих об’єктів. При цьому 
власники такої нерухомості не завжди отримують 
від контролюючих органів відповідні дозволи або ж 
несвоєчасно здійснюють оформлення самовільно 
збудованих об’єктів нерухомого майна. Зазначене 
стає основною перешкодою, коли власник нерухо-
мості має намір відчужити такий об’єкт, наприклад, 
подарувати, продати тощо.

Отже, розглянемо детальніше питання проце-
дури державної реєстрації прав на об’єкти нерухо-
мого майна в результаті їх різного роду перебудови 
або ж переобладнання – реконструкції.

Існуючий порядок державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно врегульовує особливості 
державної реєстрації прав на об’єкти нерухомості 
після реконструкції. Так, для державної реєстрації 
права власності у зв’язку із зміною суб’єкта такого 
права в результаті реконструкції об’єкта нерухомого 
майна, у тому числі в результаті переведення об’єк-
та нерухомого майна із житлового у нежитловий або 
навпаки, подаються:

1) документ, що посвідчує право власності на 
об’єкт нерухомого майна до його реконструкції (крім 
випадків, коли право власності на такий об’єкт вже 
зареєстровано в Державному реєстрі прав);

2) документ, що відповідно до вимог законодав-
ства засвідчує прийняття в експлуатацію закінчено-
го будівництвом об’єкта;

3) технічний паспорт на об’єкт нерухомого май-
на;

4) у разі, коли державна реєстрація проводить-
ся щодо майна, що набувається у спільну часткову 
власність, подається письмова заява або договір 
співвласників про розподіл часток у спільній власно-
сті на реконструйований об’єкт нерухомого майна;

5) у разі, коли державна реєстрація проводить-
ся щодо майна, реконструкція якого здійснювалась 
у результаті спільної діяльності, подається також 
договір про спільну діяльність або договір простого 
товариства. 

У разі зміни відомостей про об’єкт нерухомого 
майна, визначення часток у праві спільної власності 
чи їх зміни такі відомості вносяться до Державного 
реєстру прав відповідно до законодавства поза про-
цедурою державної реєстрації прав.

Документ, що відповідно до вимог законодав-
ства засвідчує прийняття в експлуатацію закінчено-
го будівництвом об’єкта, не вимагається у разі, коли 
реєстрація такого документа здійснювалася в Єди-
ному реєстрі документів.

У такому разі державний реєстратор відповідно 
до наданих заявником у відповідній заяві відомо-
стей про реєстраційний номер документа, що відпо-
відно до вимог законодавства засвідчує прийняття 
в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, 
обов’язково перевіряє наявність реєстрації такого 
документа в Єдиному реєстрі документів, відсут-
ність суперечностей між заявленими правами та 
відомостями, що містяться в цьому Реєстрі.

Необхідно зазначити, що під поняттям «ре-
конструкція» слід розуміти реконструкцію як таку, 
тобто перебудову існуючих об’єктів виробничого та 
цивільного призначення, пов’язану з удосконален-
ням виробництва, підвищенням його техніко-еконо-
мічного рівня та якості вироблюваної продукції, по-
ліпшенням умов експлуатації та проживання, якості 
послуг, зміною основних техніко-економічних показ-
ників (кількість продукції, потужність, функціональ-
не призначення, геометричні розміри), реставрацію 
або капітальний ремонт об’єкта містобудування.

Документом, що посвідчує право власності 
на об’єкт нерухомого майна до його реконструкції 
може бути будь-який правовстановлюючий доку-
мент, що посвідчує право власності на об’єкт неру-
хомого майна до його реконструкції та який є підста-
вою для державної реєстрації прав, відповідно до 
статті 27 Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Прийняття в експлуатацію індивідуальних (са-
дибних) житлових будинків, садових, дачних будин-
ків не вище двох поверхів (без урахування мансард-
ного поверху) площею до 300 кв. метрів, господар-

ських будівель і споруд, зокрема гаражів, які розта-
шовані на присадибних, дачних і садових земельних 
ділянках та споруджувались на підставі будівельного 
паспорта, здійснюється шляхом реєстрації органом 
державного архітектурно-будівельного контролю де-
кларації про готовність об’єкта до експлуатації.

Водночас стосовно об’єктів житлової нерухомо-
сті, право власності щодо яких в державному реє-
стрі речових прав на нерухоме майно реєструється 
вперше та які побудовані до 05.08.1992, введення їх 
в експлуатацію не потребується.

Однак, необхідно пам’ятати, що стосовно об’єк-
тів нерухомості, щодо яких наразі здійснюється 
перебудова, що за будівельними стандартами під-
падає під поняття «реконструкція», для державної 
реєстрації прав на такі об’єкти потребується до-
кумент про введення в експлуатацію закінченого 
будівництвом об’єкта – декларація про готовність 
об’єкта до експлуатації.

Технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна 
– офіційний документ, який містить повну і досто-
вірну технічну інформацію про нерухоме майно та 
його вартості. У документі містяться такі характе-
ристики будинку як: місце розташування; адреса; 
площа; поверховість; лінійні розміри; дата будівниц-
тва, реконструкції, ремонту; інформація про матері-
али, які використовувалися, товщину стін, покрівлі, 
фундаменту тощо. Технічний паспорт допомагає у 
врегулюванні договірних відносин (купівлі, прода-
жу), перепланування приміщення, оформленні прав 
власності, успадкування та ін. Право на оформлен-
ня та видачу технічного паспорта мають як державні 
установи – бюро технічної інвентаризації, так і при-
ватні, які мають у штаті сертифікованих фахівців і 
підтверджуючі документи на право проведення від-
повідних робіт.

Таким чином, маючи необхідний пакет доку-
ментів, характеристику якого наведено вище, заяв-
ник має можливість звернутися до будь-якого дер-
жавного реєстратора прав на нерухомість в межах 
області, щоб зареєструвати свої права на рекон-
струйований об’єкт в державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майно.

Начальник Головного територіального
управління юстиції у Чернігівській області           

Олег Трейтяк

Їдете працювати за кордон ?
Вам необхідно отримати робочу візу (отримується тільки особисто).
Вам необхідно мати підписану угоду з іноземним роботодавцем та про-

консультуватися з юристом. Угода має бути складена зрозумілою вам мо-
вою, а також містити інформацію про умови (оплату, вихідні дні, роботу у 
святкові дні, медичне страхування, термін дії договору), місце та час вашої 
майбутньої праці.

Якщо контракт укладається через фірму-посередника, перевірте наяв-
ність у фірми оригіналу ліцензії на працевлаштування громадян за кордо-
ном та договору між фірмою та роботодавцем.

Поцікавтесь у Центрі зайнятості, чи є у фірми позитивний досвід праце-
влаштування українських громадян за кордоном.

Поцікавтеся в посольстві країни, куди ви збираєтесь їхати, про можли-
вість подібного працевлаштування.

Хочете навчатись за кордоном?
Вам необхідно відкрити студентську візу.
Вам необхідно мати інформацію про статус навчального закладу, в якому 

ви збираєтесь навчатися.
Необхідно мати офіційне запрошення навчального закладу.
Необхідно володіти певним рівнем знання іноземної мови.
Необхідно ознайомитись з місцем та умовами проживання за кордоном.
Потрібно мати необхідну суму для повернення на батьківщину.
Зібралися за кордон на відпочинок?
Переконайтесь, що туристична компанія, послугами якої ви користує-

тесь, є надійною.
Потрібно мати необхідну суму для повернення на батьківщину.
При виїзді за кордон обов’язково необхідно:
Зробити щонайменше 2 копії внутрішнього та закордонного паспорта, 

трудового договору, білетів, страхового полісу чи запрошення на навчання. 
Один примірник копій лишити у друзів чи батьків, інший - взяти з собою, 
зберігаючи окремо від оригіналів документів.

Мати оригінал трудового договору з роботодавцем.

Записати чи запам’ятати контактну інформацію організацій, які можуть 
допомогти вам у скрутній ситуації за кордоном (посольство/консульство 
України в країні, куди ви направляєтесь, інші організації, що надають під-
тримку мігрантам, церкви тощо).

Вивчити декілька фраз та взяти з собою розмовник/словник країни при-
значення, щоб ви за потреби могли звернутися в службу екстреної допомо-
ги (поліція, швидка допомога, пожежна служба).

Залишити рідним телефони та адреси вашого майбутнього місця пере-
бування.

Зареєструватися в українському посольстві/консульстві в країні, де ви 
плануєте залишатися довше, ніж три місяці.

У жодному разі не погоджуйтеся надавати фальшиві документи.
Дотримуватись правил візового режиму (термін перебування в країні).
Ви в небезпеці коли:
Вам пропонують виїхати за кордон в дуже короткі терміни.
Вам пропонують оформити всі документи і оплатити ваш проїзд в кредит.
Вам пропонують не ділитися інформацією про наміри виїхати за кордон з 

рідними, щоб «пізніше їх приємно здивувати». 
Вам пропонують поселитися в якійсь квартирі на період формування гру-

пи до від’їзду за кордон. 
Ви знаходитесь під постійним наглядом.
У вас відібрали (чи відчуваєте, що можуть відібрати) паспорт.
Вам забороняють виходити з машини в людних місцях. 
Вам пропонують перетнути кордон за фальшивими документами. 
Вас примушують працювати в рахунок боргу.
Вас ізолювали, не дозволяють виходити з приміщення, телефонувати, 

забороняють спілкуватися з рідними, друзями.
Вас принижують, ображають чи погрожують вашій сім’ї.
По відношенню до вас здійснюється насильство.
Чи передбачена відповідальність за цей злочин?
У Кримінальному кодексі України законодавець чітко визначив поняття 

«торгівля людьми».

Торгівля людьми або здійснення іншої незаконної угоди, об’єктом якої є 
людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або 
одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману, 
шантажу чи уразливого стану особи, що відповідно до статті 149 Криміналь-
ного кодексу України визнаються злочином та караються позбавленням 
волі на строк від трьох до восьми років.

Ці самі дії, які вчинені щодо неповнолітнього або щодо кількох осіб, або 
повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою 
з використанням службового становища, або особою, від якої потерпілий 
був у матеріальній чи іншій залежності, або поєднані з насильством, яке не 
є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого чи його близьких, або з 
погрозою застосування такого насильства, - караються позбавленням волі 
на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Ці самі дії, які вчинені щодо малолітнього, або організованою групою, або 
поєднані з насильством, небезпечним для життя або здоров’я потерпілого 
чи його близьких, або з погрозою застосування такого насильства, або 
якщо вони спричинили тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на 
строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Куди звернутись за допомогою особам, які постраждали від торгівлі 
людьми?

Урядовий контактний центр Урядова “гаряча лінія”  1545
(дзвінки на урядову “гарячу лінію” як зі стаціонарних, так і з телефонів 

мобільних операторів (Київстар,Vodafone, МТС, Life cell ) - безкоштовні
Національна поліція України  102 (call – центр  0800 50 02 02)
Департамент боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, 

Національної поліції України
  +38(063) 195-00-58, +38(098) 481-03-45, +38(050) 023-46-78
Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда України»
Національна «гаряча лінія» з питань протидії торгівлі людьми
  0-800-500-225   (дзвінки в межах України безкоштовні)

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

правової роботи та правової освіти Головного територіального управління
юстиції у Чернігівській області   

Наталія Петухова

Відповідно до статті 45 Конституції України кожен, хто працює, має право 
на відпочинок.

Максимальна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість відпочинку 
та оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові дні, а також інші умови 
здійснення цього права визначаються законом.

Статтями 83 Кодексу законів про працю України, 24 Закону України «Про 
відпустки» передбачено, що у разі звільнення працівника йому виплачується 
грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної відпустки, а також 
додаткової відпустки працівникам, які мають дітей.

При цьому у разі звільнення керівних, педагогічних, наукових, науково-пе-
дагогічних працівників, спеціалістів навчальних закладів, які до звільнення 
пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за 
невикористані ними дні щорічних відпусток з розрахунку повної їх тривалості.

У разі переведення працівника на роботу на інше підприємство, в уста-
нову, організацію грошова компенсація за невикористані ним дні щорічних 
відпусток за його бажанням повинна бути перерахована на рахунок підприєм-
ства, установи, організації, куди перейшов працівник.

За бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошо-
вою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та до-
даткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні. (Особам 
віком до вісімнадцяти років заміна всіх видів відпусток грошовою компенсаці-
єю не допускається).

У разі смерті працівника грошова компенсація за невикористані ним дні 
щорічних відпусток, а також додаткові відпустки працівникам, які мають дітей, 
виплачується спадкоємцям.

Обчислення середньої заробітної плати для нарахування компенсацій за 
невикористану відпустку провадиться згідно з Порядком обчислення серед-
ньої заробітної плати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 

від 08.02.1995 № 100 (далі – Порядок), виходячи з виплат за останні 12 кален-
дарних місяців виплати компенсації за невикористану відпустку.

Якщо працівниками відпрацьовано менше 12 календарних місяців, то 
обчислення середньої заробітної плати провадиться виходячи з виплат за 
фактичний час роботи, тобто, з першого числа місяця після оформлення до 
першого числа місяця, в якому виплачується компенсація за невикористану 
відпустку.

Якщо нарахування проводяться, виходячи із середньої заробітної плати, 
а працівник не мав заробітку чи ним не відпрацьовано календарного місяця з 
першого числа по перше, то розрахунки проводяться виходячи з установле-
них йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового окладу (пункт 4 
Порядку). 

Відповідно до пункту 7 Порядку нарахування суми компенсації за невико-
ристані відпустки провадиться шляхом ділення сумарного заробітку за останні 
перед наданням відпустки 12 місяців або за менший фактично відпрацьова-
ний період на відповідну кількість календарних днів року чи меншого відпра-
цьованого періоду (за винятком святкових і неробочих днів, які припадають 
на відпрацьований період). Одержаний результат перемножується на число 
календарних днів відпустки (пункт 7 Порядку).

Щодо кількості днів щорічної відпустки, за які необхідно виплатити ком-
пенсацію працівникові (питання, яке на практиці виникає досить часто), то 
вони мають розраховуватися виходячи з фактичної належної йому тривалості 
щорічної відпустки, яка визначається пропорційно відпрацьованому ним часу.

Головний спеціаліст відділу персоналу 
Головного територіального управління юстиції 

у Чернігівській області
Олеся Пушенко
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Майнові відносини батьків і дітей
У кожній сім’ї її члени мають право власності на певне майно. Це мо-

жуть бути різні речі, гроші, нерухоме майно, транспортні засоби, засоби 
виробництва, а також інше майно споживчого та виробничого призначення

У сім’ї, як правило, існує спільний бюджет, а батьки утримують своїх 
неповнолітніх дітей. Проте це не виключає того, що кожен член сім’ї може 
мати на праві власності  певне майно. Як правило, більша частина майна 
сім’ї належить батькам, а менша – дитині (дітям).

Стаття 173 Сімейного кодексу України закріплює принцип роздільності 
майна батьків та дітей. Це означає, що дитина не має права власності на 
майно батьків, а батьки не мають такого права на її майно. Таке розмежу-
вання майнових прав дорослих і неповнолітніх членів сім’ї спрямоване на-
самперед на захист майнових інтересів дитини. Зазначений принцип має 
велике значення при здійсненні батьками та дітьми правомочностей влас-
ності, а також у разі поділу майна подружжя (при цьому речі, які належать 
дітям, взагалі не повинні враховуватися).

Батьки можуть набувати майно в результаті укладання різних цивіль-
но-правових угод. Вони також мають право розпоряджатись майном, яке їм 
належить, на свій розсуд – продавати, дарувати, передавати в найм тощо. 

Згідно з чинним цивільним законодавством неповнолітні діти можуть 
мати майно на праві приватної власності. Таке право виникає у них внаслі-
док спадкування, укладення договорів дарування, купівлі – продажу. Крім 
того, дітям належать на праві власності речі індивідуального користування. 
Неповнолітні віком від 15 до 18 років можуть придбати майно і за рахунок 
власного заробітку. Крім того, діти можуть бути учасниками права спільної 
власності (часткової або сумісної) в разі приватизації членами сім’ї квартир. 

Кожна дитина має право на рівень життя, необхідний для її нормально-
го фізичного, розумового, духовного, морального та соціального розвитку, 
що потребує матеріальних затрат. Створення умов життя, необхідних для 
розвитку дитини, забезпечується головним чином її батьками, які несуть 
основну фінансову відповідальність за належне утримання дитини.

Утримання дитини в сім’ї здійснюють її батьки. Вони витрачають части-
ну свого заробітку (доходу) на придбання їжі, одягу, ліків та на задоволен-
ня інших потреб дитини, виконуючи при цьому свій батьківський обов’язок. 
Водночас тим самим вони забезпечують право дитини на утримання, яке 
належить до її невід’ємних прав.

Тому майно, придбане батьками або одним з них для забезпечення роз-
витку, навчання та виховання дитини (одяг, інші речі особистого користу-
вання, іграшки, книги, музичні інструменти тощо) є власністю дитини. Крім 
того, закон зобов’язує батьків передавати у користування дитини майно, 
яке має забезпечити її виховання та розвиток. 

Серед різноманітних життєвих ситуацій нерідкими є випадки виник-
нення права спільної власності батьків та дітей. На праві такої власності 
їм належить майно, що є у власності двох або кількох осіб. Це, наприклад, 
можливе, коли кошти батьків та дітей були використані для придбання ав-
томобіля, холодильника, меблів та іншого майна, або коли виникла спіль-
на власність внаслідок спадкування спільного майна після смерті одного з 
батьків. 

Права володіння, користування і розпорядження спільним майном при 
виникненні права спільної власності батьків та дітей регулюється нормами 
цивільного законодавства.

Стаття 179 Сімейного кодексу України встановлює, що аліменти, одер-
жані на дитину, є власністю дитини, а той з батьків чи законних представ-
ників дитини, на ім’я якого виплачуються аліменти, мають розпоряджатися 
ними лише за цільовим призначенням, тобто виключно в інтересах дитини. 

Водночас неповнолітня дитина має право брати участь у розпорядженні 
аліментами, одержаними на її утримання. Має право і на самостійне одер-
жання аліментів і розпорядження ними.

  Головний спеціаліст відділу державної реєстрації актів цивільного ста-
ну Управління державної реєстрації Головного територіального управління 

юстиції  у Чернігівській області
Тетяна Соловей

Про обмеження під час проведення державної 
реєстрації прав на нерухомість та бізнесу

Відповідно до законодавства суб’єктами державної реєстрації нерухомості та 
бізнесу є районні державні адміністрації та виконавчі органи, створені міськими 
радами міст обласного значення.

Виконавчі органи сільських, селищних та міських рад міст районного значення 
також можуть набувати повноважень у сфері державної реєстрації у разі прийнят-
тя радою відповідного рішення.  

Крім того, державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців можуть здійснювати но-
таріуси та акредитовані суб’єкти, тобто державні та комунальні підприємства, які 
пройшли відповідну акредитацію в Міністерстві юстиції України.

Слід зазначити, що існують встановлені законодавством обмеження для дер-
жавних реєстраторів під час проведення ними державної реєстрації нерухомості 
та бізнесу.

Так, державний реєстратор не має права реєструвати речові права на нерухо-
мість на своє ім’я, на ім’я свого чоловіка (дружини), його (її) та своїх родичів (бать-
ків, дітей, онуків, діда, баби, братів, сестер), суб’єкта господарювання, засновни-
ком (учасником) якого він є.

Державному реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців заборо-
нено проводити реєстраційні дії щодо себе, свого чоловіка чи своєї дружини, його 
(її) та своїх родичів (батьків, дітей, онуків, діда, баби, братів, сестер), а також юри-
дичних осіб, засновником (учасником) яких він є. 

У зазначених випадках державна реєстрація проводиться іншими державни-
ми реєстраторами.

Крім того, при проведенні державної реєстрації нерухомості державний 
реєстратор не має права приймати рішення про державну реєстрацію прав у 
разі, якщо речове право на нерухоме майно, обтяження такого права набува-
ється, змінюється або припиняється за суб’єктом державної реєстрації прав, з 
яким державний реєстратор перебуває у трудових відносинах або засновником 
(учасником) якого він є. У такому разі державна реєстрація проводиться іншим 
державним реєстратором. Проте, під час державної реєстрації прав на держав-
не та/або комунальне майно, їх обтяжень таке обмеження не поширюється на 
державних реєстраторів, які перебувають у трудових відносинах з виконавчими 
органами сільських, селищних та міських рад, Київською, Севастопольською 
міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними ад-
міністраціями.

Аналогічна норма щодо заборони вчинення реєстраційних дій щодо суб’єкта 
державної реєстрації, з яким державний реєстратор перебуває у трудових відно-
синах або засновником (учасником) якого він є, міститься і в законодавстві про 
реєстрацію бізнесу. У такому випадку теж державна реєстрація проводиться ін-
шим державним реєстратором. В той же час ці обмеження не стосуються держав-
них реєстраторів, які перебувають у трудових відносинах з виконавчими органами 
сільських, селищних та міських рад, Київською, Севастопольською міськими, ра-
йонними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями.

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

реєстрації Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області     
Ірина Васильченко

Як дізнатись про платоспроможність контрагента?

Кожен громадянин України може отримати та приватизувати 
шість земельних ділянок різного цільового призначення. Проте пе-
редача земельних ділянок безоплатно у власність громадян прова-
диться у межах визначених норм і один раз по кожному виду вико-
ристання.

Громадяни України мають право на безоплатну передачу їм зе-
мельних ділянок із земель державної або комунальної власності в 
таких розмірах:

- для ведення фермерського господарства - в розмірі земель-
ної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських під-
приємств, розташованих на території сільської, селищної, міської 
ради, де знаходиться фермерське господарство;

- для ведення особистого селянського господарства - не більше 
2,0 гектара;

- для ведення садівництва - не більше 0,12 гектара;
- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господар-

ських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах - не більше 
0,25 гектара, в селищах - не більше 0,15 гектара, в містах - не біль-
ше 0,10 гектара;

- для індивідуального дачного будівництва - не більше 0,10 гек-
тара;

- для будівництва індивідуальних гаражів - не більше 0,01 гек-
тара.

Бажане місце розташування земельної ділянки не залежить від 
місця проживання громадянина.

Розмір земельних ділянок, що передаються безоплатно грома-
дянину для ведення особистого селянського господарства, може 
бути збільшено у разі отримання в натурі (на місцевості) земельної 
частки (паю). 

Розмір земельної ділянки, що передається безоплатно гро-
мадянину у власність у зв’язку з набуттям ним права власності на 
жилий будинок, не може бути меншим, ніж максимальний розмір 
земельної ділянки відповідного цільового призначення, визначений 
для присадибної ділянки (крім випадків, якщо розмір земельної ді-
лянки, на якій розташований будинок, є меншим).

Державна реєстрація речових прав на земельні ділянки здійс-
нюється після державної реєстрації земельних ділянок у Державно-
му земельному кадастрі.

З чого ж розпочати процедуру оформлення земельної ділянки 
та прав на неї ?

Крок перший. Особа, яка бажає зареєструвати земельну ділян-
ку та в подальшому оформити права на неї, звертається з відпо-
відним клопотанням (заявою) до органу виконавчої влади або ж до 
органу місцевого самоврядування (відповідна районна державна 
адміністрація, місцева рада, територіальний орган з питань земель-
них ресурсів).

Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадя-
нами відрізняється в залежності від того, чи перебуває земельна ді-
лянка в користуванні громадянина на початок її приватизації. Заява 
подається, якщо земельна ділянка перебуває у його користуванні, в 
інших випадках подається клопотання.

Розглянемо випадок у разі подання особою клопотання щодо 
приватизації земельної ділянки, яка не перебуває у її користуванні. 

Рішення органів виконавчої влади та органів місцевого само-
врядування щодо приватизації земельної ділянки, яка перебуває у 
користуванні громадянина, приймається у місячний строк. Клопо-
тання також розглядається у місячний строк, унаслідок чого при-
ймається рішення про надання дозволу на розробку проекту зем-
леустрою щодо відведення земельної ділянки або про відмову у 
наданні такого дозволу (мотивовану).

Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише 
невідповідність місця розташування об’єкта вимогам законів, при-
йнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних 

планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем 
землеустрою, техніко-економічних обґрунтувань використання та 
охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів 
землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, за-
тверджених у визначеному порядку.

Крок другий. У разі наявності згоди на розробку проекту земле-
устрою слід замовити такий проект у землевпорядній організації – 
суб’єкта господарювання, що має відповідний дозвіл на зайняття 
такою господарською діяльністю

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки під-
лягає обов’язковому погодженню з територіальним органом Дер-
жавної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Крок третій. Зацікавлена особа звертається до місцевого орга-
ну Держгеокадастру із заявою про державну реєстрацію земельної 
ділянки за встановленою формою. До заяви додається оригінал по-
годженої відповідно до законодавства документації із землеустрою, 
яка є підставою для формування земельної ділянки (разом з пози-
тивним висновком державної експертизи землевпорядної докумен-
тації у разі, коли така документація підлягає обов’язковій державній 
експертизі землевпорядної документації); електронний документ.

Строк розгляду заяви становить: 14 днів з дня її реєстрації. 
На підтвердження державної реєстрації земельної ділянки за-

явнику видається витяг з Державного земельного кадастру про зе-
мельну ділянку, в якому зазначаються відомості, внесені до Позе-
мельної книги, зокрема, кадастровий номер. Складовою частиною 
витягу є кадастровий план земельної ділянки.

Крок четвертий. Подати проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на затвердження до відповідного органу виконав-
чої влади або органу місцевого самоврядування та прийняття рішен-
ня щодо передачі такої земельної ділянки у власність фізичній особі.  

Крок п’ятий, останній. Державна реєстрація права власності на 
земельну ділянку. Проводиться у строк до 5-ти робочих днів неза-
лежно від місцезнаходження нерухомого майна в межах області. 

Державну реєстрацію права власності на земельні ділянки 
проводять державні реєстратори, що перебувають у трудових від-
носинах з суб’єктом державної реєстрації прав, нотаріуси шляхом 
внесення запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно.

Суб’єктами державної реєстрації прав є виконавчі органи сіль-
ських, селищних та міських рад, Київська, Севастопольська міські, 
районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністра-
ції; акредитовані суб’єкти.

Заява про державну реєстрацію прав подається заявником 
шляхом звернення до суб’єкта державної реєстрації прав, нотаріу-
са, центру надання адміністративних послуг.

Державний реєстратор самостійно за допомогою програмних 
засобів ведення Державного реєстру прав формує та роздруковує 
заяву, на якій заявник (за умови відсутності зауважень до відомо-
стей, зазначених у ній) проставляє власний підпис.

За бажанням заявника відповідна заява може бути сформова-
на та роздрукована у двох примірниках, один з яких після простав-
лення підписів заявником та особою, яка сформувала таку заяву, 
надається заявникові.

У разі задоволення заяви заявнику надаються витяг з Держав-
ного реєстру прав з обов’язковим проставленням підпису та пе-
чатки державного реєстратора, і оригінали поданих для державної 
реєстрації документів.
Заступник начальника Управління – начальник відділу розгля-

ду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань роз-
гляду скарг у сфері державної реєстрації Управління  

державної реєстрації Головного територіального управління 
юстиції у Чернігівській області  

В’ячеслав Черниш

Як зареєструвати земельну ділянку та оформити права на неї ?

На ділову активність суб’єктів господарювання, розвиток під-
приємництва і на цій основі підвищення ефективності суспільного 
виробництва впливає належне виконання суб’єктами господарю-
вання своїх зобов’язань. На жаль, не всі контрагенти є добросо-
вісними. З деяких причин, і не завжди об’єктивних, господарські 
чи цивільно – правові договори не виконуються або виконують-
ся неналежним чином. В таких випадках єдиним захистом своїх 
прав є звернення до суду. 

Стаття 129-1 Конституції України гарантує, що судове рішен-
ня є обов’язковим до виконання. Держава забезпечує виконання 
судового рішення у визначеному законом порядку.

Примусове виконання рішень, як завершальна стадія судо-
вого провадження, є невід’ємною частиною дотримання прав 
фізичних та юридичних осіб на справедливий судовий розгляд 
упродовж розумного строку, закріпленого в статті 6 Конвенції про 
захист прав людини й основоположних свобод.

Ефективна система примусового виконання рішень є одним 
із елементів сучасної правової держави. Без належного примусо-
вого виконання рішень побудова правової європейської держави 
є неможливою. 

Революційними змінами в системі виконавчого провадження 
за останній рік стало запровадження Єдиного реєстру боржників. 

Єдиний реєстр боржників почав функціонувати з 5 січня 2017 
року на підставі статті 9 Закону України «Про виконавче прова-
дження» в редакції від 02.06.2016 та являє собою систематизова-
ну базу даних про боржників, яка ведеться з метою оприлюднен-
ня в режимі реального часу інформації про невиконані майнові 
зобов’язання боржників та запобігання відчуженню боржниками 
майна. 

Про боржника до Єдиного реєстру боржників в автоматич-
ному режимі одночасно з винесенням постанови про відкриття 
виконавчого провадження вносяться наступні відомості: 

- прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження 
боржника - фізичної особи або найменування, ідентифікаційний 
код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб 
- підприємців та громадських формувань боржника - юридичної 
особи;

- місцезнаходження (для юридичних осіб) або адреса місця 
проживання чи перебування (для фізичних осіб);

- найменування органу або прізвище, ім’я, по батькові та по-
сада посадової особи, яка видала виконавчий документ;

- найменування органу державної виконавчої служби або 
прізвище, ім’я, по батькові приватного виконавця, номер засобу 
зв’язку та адреса електронної пошти виконавця;

- номер виконавчого провадження;
- категорія стягнення.
Слід зазначити, що законодавець передбачив винятки по 

певній категорії боржників та виду стягнень, коли відомості до 
Єдиного реєстру боржників не вносяться. Так, не підлягають вне-
сенню відомості про боржників:

- які є державними органами, органами місцевого самовря-
дування;

- які не мають заборгованості за виконавчим документом про 
стягнення періодичних платежів більше трьох місяців;

- за рішенням немайнового характеру.
Особливим є порядок внесення відомостей про боржника за 

рішеннями суду про стягнення аліментів. Такі відомості вносяться, 
коли розмір заборгованості по аліментах перевищує суму відпо-
відних платежів за три місяці. При погашенні заборгованості відо-
мості про боржника виключаються з Єдиного реєстру боржників. 

Також в автоматичному режимі відомості про боржника з 
Єдиного реєстру боржників виключаються одночасно з винесен-
ням постанови:

- про закінчення виконавчого провадження згідно зі статтею 
39 Закону України «Про виконавче провадження»;

- про повернення виконавчого документа стягувачу на під-
ставі пунктів 1,3,11 частини першої статті 37 Закону України «Про 
виконавче провадження»;

- про повернення виконавчого документа до суду на підставі 
статті 38 Закону України «Про виконавче провадження». 

Відомості Єдиного реєстру боржників є відкритими та розмі-
щуються на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України. 
Користування Єдиним реєстром боржників здійснюється шляхом 
пошуку і перегляду через веб-сайт інформації з Єдиного реєстру 
боржників з можливістю її копіювання та роздрукування.

Пошук інформації здійснюється за такими реквізитами, як:
- прізвище, ім’я, по батькові (за його наявності), число, місяць, 

рік народження боржника - фізичної особи, реєстраційний номер 
облікової картки платника податків (за наявності);

- найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державно-
му реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громад-
ських формувань боржника - юридичної особи.

На сьогоднішній день в умовах розвитку ринкових відносин 
вкрай необхідним є можливість наперед знати про платоспро-
можність свого контрагента (партнера, роботодавця тощо). Чи 
будете ви позичати гроші, укладати договори з особою, яка вже 
має несплачені борги та арештовані активи? Чи будете ви пра-
цевлаштовуватись на підприємство, яке вже має заборгованість 
по виплаті заробітної плати? Вважаємо, що ні. 

До 2017 року офіційно отримати інформацію про платоспро-
можність контрагента було майже неможливо. Сьогодні – це 
абсолютно доступний безкоштовний онлайн сервіс Міністерства 
юстиції України. Така послуга покликана стимулювати боржників 
до своєчасного виконання своїх зобов’язань, а також застерігти 
від укладення цивільно-правових чи господарських відносин з не-
добросовісними контрагентами. 

Заступник начальника Управління –  начальник відділу 
організації та контролю за виконанням рішень Управління 
державної виконавчої служби Головного територіального 

управління юстиції у Чернігівській області   
Алла Єдомаха
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Вихідні дні

До уваги передплатників!
 Головне територіальне управління юстиції у Чернігівській області    пові-

домляє, що передплатну кампанію на 2018 рік розпочато.
Для забезпечення повного та всебічного доступу до правової інформації 

пропонуємо передплатити видання Міністерства юстиції України:
- «Офіційний вісник України» - єдине повне офіційне видання, в якому 

систематизовані акти Верховної Ради України, Президента України, Кабі-
нету Міністрів України, Конституційного Суду України, Генеральної про-
куратури України, а також Національного банку України, міністерств та 
інших центральних органів виконавчої влади України, що зареєстровані в 
Міністерстві юстиції України;

- журнал «Бюлетень Міністерства юстиції України» - фахове науко-
во-практичне видання, що висвітлює діяльність органів юстиції та публікує 
основні наукові результати дисертаційних досліджень у галузі права. 

Оформити передплату зазначених видань на 2018 рік можна у відділен-
нях УДППЗ «Укрпошта» або замовити на сайті pressa.ua за передплатними 
індексами:

40433 - «Офіційний вісник України» (вартість передплати на рік – 6299,40 
грн.)

22670 - «Бюлетень Міністерства юстиції України» (вартість передплати 
на рік – 2769,72 грн.

Координаційна рада молодих 
юристів при Головному 

територіальному управлінні 
юстиції у Чернігівській області

З метою узгодження зусиль молодих юристів в утвердженні високої 
ролі професії юриста в Україні, координації діяльності, пов’язаної з під-
вищенням якості підготовки фахівців у галузі права, залучення молодих 
правників до нормотворчих процесів, здійснення правоосвітньої та право-
виховної роботи, формування активної позиції нового покоління юристів 
при Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області 
діє Координаційна рада молодих юристів, яка є консультативно-дорадчим 
органом.

Нещодавно оновлено персональний склад та 31 серпня 2017 року переобра-
но голову та його заступників.

Основними завданнями Координаційної ради є надання пропозицій Міністер-
ству юстиції України, Головному територіальному управлінню юстиції у Чернігів-
ській області щодо вдосконалення організації правоосвітнього та правовихов-
ного процесу, теоретичної і практичної підготовки студентів вищих навчальних 
закладів, які навчаються за спеціальністю «Правознавство»; здійснення заходів 
щодо підвищення рівня правових знань населення.

До складу Координаційної ради можуть входити представники об’єднань 
молодих юристів та об’єднань студентів, молоді юристи-науковці і практики, 
викладачі права, студенти, співробітники юридичних клінік, а також працівники 
центральних органів виконавчої влади.

Склад Координаційної ради формується за пропозиціями громадських об’єд-
нань, вищих навчальних закладів та за власною ініціативою осіб, діяльність 
яких спрямована на підвищення рівня правових знань населення, забезпечення 
підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі права, удосконалення нор-
мотворчих процесів.

Перевага надається кандидатам, які мають найбільше напрацювань у на-
прямку підвищення рівня правових знань населення, досвід нормотворчої діяль-
ності та опікуються питанням якісної підготовки юридичних кадрів.

Основними критеріями відбору кандидатів до членів Координаційної ради є 
бажання працювати на громадських засадах, активна участь у громадській ді-
яльності, наявність особистих досягнень, напрацювань у галузі права, надання 
конкретних пропозицій щодо особистого вкладу в реалізацію мети та завдань 
Координаційної ради. Для визначення відповідності цим критеріям кандидати 
заповнюють відповідну анкету.

З Положенням про Координаційну раду молодих юристів при Головному тери-
торіальному управлінні юстиції у Чернігівській області та персональним складом 
можна ознайомитись на сайті управління юстиції в рубриці «Правова освіта».

Запрошуємо до плідної співпраці всіх бажаючих задля побудови позитивної 
громадської думки, формування правової свідомості, вільне вираження своїх по-
глядів і переконань, організації активної позиції нового покоління.

Довідки за телефоном: (0462) 60-49-28.

Начальник Управління реєстрації нормативно-правових актів, правової 
роботи та правової освіти Головного територіального

управління юстиції у Чернігівській області 
Людмила Кузьміна

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ 

У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

НАКАЗ
20.09.2017                                        м. Чернігів                                             

№ 174/5

Про внесення змін до 
Положення про порядок 
надання державними 
нотаріусами додаткових 
послуг правового 
характеру, які не 
пов’язані із вчинюваними 
нотаріальними діями, а 
також послуг технічного 
характеру

Зареєстровано
в Головному 

територіальному 
управлінні юстиції 

у Чернігівській 
області

20 вересня 2017 р. 
за № 60/1149

Відповідно до статті 19 Закону України “Про нотарі-
ат”, Примірного положення про порядок надання дер-
жавними нотаріусами додаткових послуг правового ха-
рактеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними 
діями, а також послуг технічного характеру, затвердже-
ного наказом Міністерства юстиції України від 04 січня 
1998 року № 3/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 30 січня 1998 року за № 55/2495 (зі змінами), 
підпункту 4.37 пункту 4 Положення про Головні терито-
ріальні управління юстиції Міністерства юстиції України 
в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві 
та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства 
юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 
2011 року за № 759/19497 (зі змінами)

НАКАЗУЮ:
Внести до Положення про порядок надання державними нотаріусами додаткових 

послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, 
а також послуг технічного характеру, затвердженого наказом Головного управління 
юстиції у Чернігівській області від 25 липня 2011 року № 390/1 та зареєстрованого в 
Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 05 серпня 2011 року за № 21/847, 
такі зміни:

1) у тексті Положення слова “Головне управління юстиції у Чернігівській області” в 
усіх відмінках замінити словами “Головне територіальне управління юстиції у Чернігів-
ській області” в усіх відмінках; слова “Головне управління Державного казначейства 
у Чернігівській області” у місцевому відмінку замінити словами “Головне управління 
Державної казначейської служби України у Чернігівській області” у місцевому відмінку;

2) абзац перший пункту 1.2 розділу I викласти в такій редакції:
“Відповідно до статті 3 Закону України “Про нотаріат” нотаріусом може бути грома-

дянин України, який має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має 
стаж роботи у сфері права не менш як шість років, з них помічником нотаріуса або 
консультантом державної нотаріальної контори – не менш як три роки, склав кваліфі-
каційний іспит і отримав свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю”.;

3) пункт 2.4 розділу II доповнити словами “учасники бойових дій, які брали безпосе-
редню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення”;

4) пункт 4.4 розділу IV викласти в такій редакції:
«4.4. Щомісячне преміювання завідувачів державних нотаріальних контор та завіду-

вача державного нотаріального архіву, державних нотаріусів здійснюється в розмірі не 
менше 30% (у разі виконання обов’язків інших державних нотаріальних контор - в роз-
мірі не менше 50%) від суми наданих завідувачами державних нотаріальних контор та 
завідувачем державного нотаріального архіву, державними нотаріусами додаткових 
послуг правового та технічного характеру.”

2. Начальнику відділу з питань нотаріату Головного територіального управління юс-
тиції у Чернігівській області Железняк О.О. подати цей наказ на державну реєстрацію 
відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 „Про дер-
жавну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої 
влади“.

3. Завідувачам державних нотаріальних контор та в.о. завідувача Державного нота-
ріального архіву Чернігівської області забезпечити належне виконання цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його опублікування.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника відділу  з питань нота-

ріату Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області Железняк 
О.О. 

Начальник О.М. Трейтяк

20 вересня 2017 року в рамках реалізації загальнонаціонального правопросвітницького проекту Мініс-
терства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» Головне територіальне управління юстиції в області відкрило 
свої двері учням Чернігівської загальноосвітньої школи №27.

Так, юнаки та дівчата 11А-Б класів завітали до нас аби дізнатися про роботу органів юстиції з «перших вуст».
«Поширити знання про права, залучити молодь до правової активності та правосвідомої поведінки – це мета, 

яку ми ставили перед собою, запрошуючи вас на зустріч подібного формату. Двері юстиції завжди відкриті для 
молодих, амбітних особистостей, які цікавляться юриспруденцією та прагнуть працювати на юридичній ниві», - 
звернувся до школярів начальник управління юстиції Олег Трейтяк.

Він розповів учням про структуру та напрямки діяльності органів юстиції області, новації Міністерства юстиції 
України, сервіси у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, реформу державної виконавчої служби, 
загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!», систему безоплатної правової допомоги 
тощо. Поінформував очільник управління юстиції учнів і про автоматизовану систему «Он-лайн будинок юстиції», 
зазначивши, що на сьогодні Мінюст планує розширити існую-
чу систему он-лайн, додавши ще понад 20 нових сервісів.

«Робота в системі органів юстиції цікава, однак вимагає 
виважених рішень та злагоджених дій. Працюючи єдиною 
командою, ми забезпечуємо виконання завдань, що ставить 
перед нами держава, та реалізуємо правову політику в країні», 
- підсумував зустріч в управлінні Олег Трейтяк.

Надалі школярі відвідали Палац урочистих подій, де в.о. на-
чальника Чернігівського міського відділу державної реєстрації 
актів цивільного стану Людмила Савенко ознайомила з робо-
тою фахівців відділу та провела оглядову екскурсію по залах, 
де молодята беруть шлюб. Також учні мали нагоду побачити, 
як працюють спеціалісти Деснянського відділу державної ви-
конавчої служби міста Чернігів. Тетяна Шило, в.о. начальни-
ка підрозділу, розповіла школярам, як проходять робочі будні 
державних виконавців.

Юстиція відкрила двері для дітей

Вихідні дні – це дні щотижневого відпочинку. Стаття 67 Ко-
дексу Законів про Працю України (далі - КЗпП) визначає, що 
при п’ятиденному робочому тижні працівникам надаються два 
вихідних дні на тиждень, а при шестиденному робочому тижні 
– один вихідний день. Законодавством також регулюється поря-
док встановлення вихідних днів на підприємствах, в установах, 
організаціях, пов’язаних з обслуговуванням населення – вихідні 
дні встановлюються місцевими радами; на безперервно діючих 
підприємствах, в установах, організаціях – вихідні дні надаються 
в різні дні тижня почергово кожній групі працівників згідно з гра-
фіком змінності.

Тривалість щотижневого безперервного відпочинку визначається 
статтею 70 КЗпП України і повинна бути не менш як сорок дві години.

Загальним вихідним днем є неділя. Другий вихідний день при п’я-
тиденному робочому тижні, якщо він не визначений законодавством, 
визначається графіком роботи підприємства, установи, організації, 
погодженим з виборним органом первинної профспілкової організа-
ції, і, як правило, має надаватись підряд з загальним вихідним днем. 
Найчастіше це – субота, але може бути і понеділок або інший день.

У випадку, коли вихідний день збігається з святковим або неробо-
чим днем, перелік яких міститься у статті 73 КЗпП України, вихідний 
день переноситься на наступний після святкового або неробочого. 
Стаття 67 КЗпП України вказує, що Кабінет Міністрів України з ме-
тою створення сприятливих умов для використання святкових та 
неробочих днів, а також раціонального використання робочого часу 
не пізніше ніж за три місяці до таких днів може рекомендувати керів-
никам підприємств, установ, організацій перенести вихідні та робочі 
дні у порядку і на умовах, установлених законодавством, для праців-
ників, яким встановлено робочий тиждень з двома вихідними днями. 
Наприклад, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 листо-
пада 2016 року № 850-р «Про перенесення робочих днів у 2017 році» 

з метою створення сприятливих умов для святкування 9 травня – Дня 
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (Дня перемоги) та 24 
серпня Дня незалежності України рекомендується керівникам підпри-
ємств, установ організацій (за винятком тих, перелік яких містить вка-
зане розпорядження) перенести робочі дні з понеділка 8 травня – на 
суботу 13 травня; п’ятниці 25 серпня – на суботу 19 серпня.

Власник або уповноважений ним орган у разі застосування реко-
мендації Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за два місяці видає 
наказ (розпорядження) про перенесення вихідних та робочих днів на 
підприємстві, в установі, організації, погоджений з виборним органом 
первинної профспілкової організації.

Робота у вихідні дні забороняється. Залучення окремих працівників 
до роботи у ці дні допускається тільки з дозволу виборного органу пер-
винної профспілкової організації підприємства, установи, організації і 
лише у виняткових випадках, які чітко визначені частиною 2 статті 71 
КЗпП України. За будь – яких обставин не допускається залучення до 
роботи у вихідні дні: вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до 
трьох років, працівників молодше 18 років.

Слід зазначити, що заборона залучати до роботи у вихідний день 
стосується не лише загального вихідного дня – неділі, а вихідного дня 
працівника, визначеного відповідно до законодавства. Залучення до 
роботи у вихідні дні провадиться за письмовим наказом (розпоря-
дженням) власника або уповноваженого ним органу.

Питання компенсації працівникам за роботу у вихідні дні регулю-
ється статтею 72 КЗпП України. Робота у вихідний день може ком-
пенсуватися, за згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку або у 
грошовій формі у подвійному розмірі.

Головний спеціаліст відділу персоналу 
Головного територіального управління юстиції 

у Чернігівській області   Ірина Сердюк


