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Наталія БЕРНАЦЬКА: ЩОРОКУ В УКРАЇНІ ВІД 
ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА ГИНУТЬ ПОНАД 600 ЖІНОК

З 25 листопада по 10 грудня  в Україні тривають  16 днів активізму проти насильства 
по відношенню  до жінок та дівчат. Україна долучилася до акції «16 днів проти насиль-
ства» у 2001 році.

Активісти у всьому світі,  як в урядовому так і не в 
урядовому секторі,  об’єднують  всі свої зусилля щоб 
спрямувати їх на захист і увагу суспільства на цю сус-
пільно важливу проблему.  

За словами Першого заступника Міністра юстиції 
Наталії Бернацької: «Щороку в Україні від домашнього 
насильства гинуть понад 600 жінок, лише 10 відсотків 
жінок,  які страждають повідомляють про це в право-
охоронні органи. Загалом, це світова проблема, і  кож-
на третя  жінка у світі  хоча б раз зазнала  сексуальне 
або фізичне  насилля. Ми повинні прийняти надважливі 
рішення для того щоб боротися з цією проблемою».

Наразі в Парламенті знаходяться три ключові про-
екти, зокрема, Законопроект № 5294 про запобігання 
та протидію домашньому насильству.

Законопроект №4952 від 12.07.2016 р. про внесення 
змін до деяких законів України у зв’язку з ратифікаці-
єю Конвенції Ради Європи про запобігання насильству 
стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу 
з цими явищами. (Стамбульська конвенція), який запроваджує  додаткові  інструменти  за-
хисту жертв насильства шляхом застосування обмежувальних заходів,  корекційні програми 
для осіб, які вчинили насильство. Крім того, на розгляді у Парламенті знаходиться  надваж-
ливий проект, який пов’язаний із захистом дітей, який посилює відповідальність за несплату 
аліментів.

«Ми сподіваємось,  що всі ці проекти законів, які були вже підтримані у першому читанні  
найближчим часом будуть прийняті Парламентом» - висловила надію Наталія Бернацька .

Звернення у сфері державної реєстрації 
актів цивільного стану

На запитання громадян відповідає 
Міністр юстиції

Доброго дня. Ви часто їздите в регіони і, мабуть, добре розу-
мієте, як ми тут живемо. Зарплати у нас невеликі, за все дово-
диться платити, а тут ще й постійні побори в школі - то на кан-
цтовари, то на миючі засоби, то на ремонт. Скажіть, будь ласка, 
наскільки вони законні й чи обов’язково їх сплачувати?

Стефанія Король
Чи мають право у школах брати кошти за навчання?
Стаття 53 Конституції Украї-

ни та статті 3 та 4 Закону Укра-
їни «Про освіту» гарантують 
право громадян на доступність 
освіти та право на безоплатну 
освіту у випадках і порядку, ви-
значених Конституцією та зако-
нами України. 

Держава гарантує усім гро-
мадянам України та іншим осо-
бам, які перебувають в Україні 
на законних підставах, право 
на безоплатне здобуття пов-
ної загальної середньої освіти 
відповідно до стандартів осві-
ти. Так само держава гарантує 
безоплатне забезпечення під-
ручниками (у тому числі елек-
тронними) й посібниками всіх 
здобувачів повної загальної 
середньої освіти та педагогічних працівників.

Хто має утримувати школу в нормальному стані?
Утримання та розвиток матеріально-технічної бази – а це будівлі, 

споруди, земля, комунікації, обладнання, транспортні засоби, служ-
бове житло та інші цінності – закладів загальної середньої освіти 
фінансуються за рахунок коштів засновників цих закладів.

Чи може школа фінансуватися за рахунок батьків?
Статтею 79 Закону України «Про освіту» визначено, що джере-

лами фінансування суб’єктів освітньої діяльності відповідно до зако-
нодавства можуть бути: державний та місцевий бюджети, плата за 
надання освітніх та інших послуг відповідно до укладених договорів, 
плата за науково-дослідні роботи (послуги) та інші роботи, виконані 
на замовлення підприємств, установ, організацій, інших юридичних 
та фізичних осіб.

Окрім того, заклади освіти можуть отримувати фінансування за 
рахунок доходів від реалізації продукції навчально-виробничих май-
стерень, підприємств, цехів і господарств, від надання в оренду при-
міщень, споруд чи обладнання. Так само школи можуть отримувати 
гранти вітчизняних і міжнародних організацій, дивіденди від цінних 
паперів, відсотки від депозитів і розміщення коштів спеціального 
фонду на поточних рахунках банків державного сектору.

Ще видами фінансування діяльності закладу освіти законом 
встановлено добровільні внески у вигляді коштів, матеріальних цін-
ностей, нематеріальних активів, одержаних від підприємств, уста-
нов, організацій, фізичних осіб; інші джерела, не заборонені зако-
нодавством.

Тобто, батьки мають право робити добровільні внески на потре-
би закладів загальної середньої освіти. При цьому заклади освіти, 
що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані опри-
люднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про над-
ходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про 
перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із 
зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших дже-
рел, не заборонених законодавством.

Чи можуть батьки контролювати ці витрати?
Закон також передбачає можливість здійснення громадського 

контролю у сфері освіти суб’єктами громадського нагляду, зокрема 
об’єднаннями здобувачів освіти, об’єднаннями батьківських коміте-
тів та органами, до яких вони делегують своїх представників.

Що робити, коли вимагають сплатити кошти?
Враховуючи викладене, добровільні внески не можуть бути при-

мусовими і вимірюватися фіксованими сумами. Вимагання коштів 
адміністрацією закладу загальної середньої освіти, педагогічними 
працівниками є незаконним та тягне кримінальну відповідальність 
відповідно до чинного законодавства. Якщо ви стали жертвою ви-
магання коштів – слід звернутися із заявою до місцевого відділку 
поліції.

Куди звертатися, щоб отримати детальну консультацію? 
До відповідних відділів Управління освіти міста (району). 

З метою оптимізації процесу надання адміні-
стративних послуг у сфері державної реєстра-
ції актів цивільного стану та створення спри-
ятливих умов для їх отримання Міністерством 
юстиції України запроваджено та реалізовано 
пілотний проект щодо подання заяв у сфері 
державної реєстрації актів цивільного стану 
через мережу Інтернет (веб-портал «Звернення 
у сфері державної реєстрації актів цивільного 
стану»).

Реалізація цього пілотного проекту полягає у 
прийнятті відділами державної реєстрації актів ци-
вільного стану з використання Інтернету, як альтер-
нативного способу реалізації прав фізичних осіб, їх 
заяв, сформованих за допомогою програмних засо-
бів Державного реєстру актів цивільного стану гро-
мадян, з подальшим їх підписанням у таких відділах, 
або заяв з накладенням електронного цифрового 
підпису.

Крім того, з використанням Інтернету здійснюєть-
ся попередній запис на прийом до відділу державної 
реєстрації актів цивільного стану, який є учасником 
цього пілотного проекту.

Громадянам надається можливість здійснювати 
оплату за надання адміністративних послуг з вико-
ристанням платіжних систем у режимі он-лайн без 
подання до відділу державної реєстрації актів ци-
вільного стану документів про внесення плати.

При користуванні веб-порталом «Звернення у 
сфері державної реєстрації атів цивільного стану» 
відсутня необхідність у пред’явленні фізичними осо-
бами документів про державну реєстрацію актів ци-
вільного стану за наявності в Державному реєстрі 
актів цивільного стану громадян відомостей, що міс-
тяться в таких документах.

Веб-портал «Звернення у сфері державної реє-
страції актів цивільного стану» є офіційним сервісом 
щодо подачі заяв або звернень у сфері державної 
реєстрації актів цивільного стану та є доступним усім 
користувачам мережі Інтернет.

Доступ до електронних послуг веб-порталу на-
дається через особистий кабінет користувача, після 
реєстрації.

Через веб-портал фізична особа може подати до 
відділу державної реєстрації актів цивільного стану 
наступні заяви:

• про державну реєстрацію народження;
• про державну реєстрацію шлюбу;
• про державну реєстрацію розірвання шлюбу;
• про державну реєстрацію зміни імені;
• про внесення змін до актового запису цивіль-

ного стану, їх поновлення та анулювання;
• про повторну видачу свідоцтв та витягів з 

Державного реєстру актів
• цивільного стану громадян.
Одними з найперших учасників пілотного проекту 

з липня 2015 року стали Бахмацький, Козелецький 
районні, Прилуцький, Ніжинський міськрайонні та 
Чернігівський міський відділи державної реєстрації 
актів   цивільного стану.

На сьогодні у пілотному проекті беруть участь всі 
відділи державної реєстрації актів цивільного стану 
Чернігівської області.

За час існування пілотного проекту відділами 
державної реєстрації актів цивільного стану Черні-
гівської області було розглянуто 892 звернення від 
фізичних осіб.

Начальник Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області  

Олег Трейтяк
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На сьогодні проблема дитячого си-
рітства в України досить гостро відо-
бражає реалії суспільного життя. 

Гіркою тенденцією останніх років є за-
лишення дітей в пологових будинках, на 
вуличних смітниках, занедбаних майдан-
чиках, коли через емоційну незрілість, не-
стабільний майновий стан, пияцтво бать-
ки свідомо відмовляються від своїх дітей, 
нехтуючи батьківськими обов’язками.

Мають місце непоодинокі випадки, коли 
діти залишилися без піклування батьків у 
зв’язку з позбавленням їх батьківських 
прав, визнанням батьків безвісно відсут-
німи або недієздатними, оголошенням 
їх померлими, відбуванням покарання в 
місцях позбавлення волі, тривалою хво-
робою батьків, яка перешкоджає їм вико-
нувати свої обов’язки, та ін. 

Залишені за таких умов діти потребу-
ють особливої уваги та соціального захи-
сту з боку держави та її громадян.

Найпоширенішою формою влаштуван-
ня дитини залишається інтернатна систе-
ма. Разом з тим, відповідний орган   опіки   
та   піклування   вживає  вичерпних  за-
ходів  щодо влаштування дитини:  в сім’ї 
громадян України на усиновлення,  під 
опіку або піклування,  у прийомні сім’ї чи  
дитячі будинки сімейного типу. 

І якщо з усиновленням, опікою та пі-
клування все більш менш зрозуміло, то 
що собою представляють дитячі будинки 
сімейного типу слід розібратися. 

Перш за все – це окрема сім’я, яка 
створюється за бажанням  подружжя  або  
окремої особи,  яка  не  перебуває у шлю-
бі,  які беруть на виховання та та спільне 
проживання не менш як 5 дітей-сиріт і ді-
тей,  позбавлених батьківського  піклуван-
ня. Іншими словами, діти-сироти та діти,  
позбавлені батьківського  піклування, по-
трапляють  на  виховання  до  так  званих 
батьків-вихователів, яким  за рішенням 

органів опіки та піклування, надано відпо-
відного статусу. 

Батьки-вихователі є особами, які за-
міняють батьків, законними представни-
ками своїх вихованців і захищають їхні 
права та інтереси в органах державної 
влади,  у тому числі судових,  як опікуни  
або піклувальники. 

Загальна  кількість  дітей,  включаючи 
рідних, у такій сім’ї не може перевищува-
ти 10 осіб.

Порядок створення дитячих будинків 
сімейного типу та влаштування в них ді-
тей регулюється постановою Кабінету Мі-
ністрів України № 564 від 26 квітня 2002 
року «Про затвердження Положення про 
дитячий будинок сімейного типу».

Рішення про створення та забезпе-
чення функціонування дитячого будинку 
сімейного типу приймається районною, 
районною у мм. Києві та Севастополі дер-
жадміністрацією, виконавчими органами 
міських, районних у містах (в разі утво-
рення) рад на підставі заяви осіб або осо-
би, яка не перебуває у шлюбі, що виявили 
бажання створити такий будинок, з ура-
хуванням результатів навчання, подання 
відповідного центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді і висновку служби у 
справах дітей про наявність умов для його 
створення. Зазначених осіб обов’язково 
інформує служба у справах дітей про стан 
здоров’я, фізичний та розумовий розви-
ток дітей, яких вони бажають узяти на ви-
ховання та спільне проживання.

На  підставі  рішення  про  створення   
дитячого   будинку сімейного типу між 
батьками-вихователями та органом,  який 
прийняв рішення про його створення, 
укладається договір встановленої форми.

Орган,  що ухвалив рішення про ство-
рення дитячого будинку сімейного     типу,    
позачергово    надає    батькам-вихова-
телям індивідуальний житловий  будинок  

або  багатокімнатну квартиру за норма-
ми,  встановленими законодавством. 
Надане в  користування  житлове   примі-
щення   повинне   бути обладнане   необ-
хідними  меблями,  побутовою  технікою  
та  іншими предметами тривалого вжит-
ку,  перелік яких  визначається  органом, 
який  прийняв  рішення  про  створення  
дитячого будинку сімейного типу. 

До дитячого будинку сімейного типу в 
першу чергу влаштовуються діти, які: 

- перебувають між собою в родинних 
стосунках, за винятком випадків, коли за 
медичними показаннями або з інших при-
чин їх не можна виховувати разом;

- перебувають на первинному обліку 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, на відповідній адміні-
стративно-територіальній одиниці;

- перемістилися з тимчасово окупова-
ної території або району проведення ан-
титерористичної операції.

Комплектується дитячий будинок сі-
мейного типу дітьми протягом дванадцяти 
місяців з дня створення. Контроль за його 
комплектуванням здійснює місцева служ-
ба у справах дітей. Фінансування дитячо-
го будинку сімейного типу відбувається з 
державного бюджету.

Як бачимо, існування альтернативних 
форм сімейного виховання відіграють 
сьогодні в суспільстві важливу роль, а 
функціонування дитячих будинків сімей-
ного  типу  допомагають дітям-сиротам та 
дітям, позбавленим батьківського піклу-
вання, зростати в сімейному оточенні, в 
атмосфері щастя, любові та взаєморозу-
міння.

 Головний спеціаліст  
сектору зв’язків з громадськістю 

Головного територіального                                                       
управління юстиції  

у Чернігівській області                          
    Марія Плетінь

Правовий статус 
держаного службовця
Державний службовець – це громадянин України, який 

займає посаду державної служби в органі державної вла-
ди, іншому державному органі, його апараті (секретаріаті), 
одержує заробітну плату за рахунок коштів державного 
бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повнова-
ження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань та 
функцій такого державного органу, а також дотримується 
принципів державної служби. 

Правовий статус державного службовця як спеціального 
суб’єкта публічного права – це комплексний показник поло-
ження державного службовця в соціальній системі, один з най-
важливіших параметрів його соціального стану, важливими 
складовими статусу державного службовця є його позиція в 
структурі державного апарату та уявлення суспільства про міс-
це, роль і значення даної позиції. Правовий статус державного 
службовця визначається основними правами та обов’язками 
державного службовця.

Права державного службовця спрямовані на забезпечення 
належних умов здійснення службової діяльності, створення 
реальних можливостей для здійснення службових завдань. 
Серед основних прав держаного службовця Законом України 
«Про державну службу» визначені наступні:

- право на повагу до своєї особистості, честі та гідності, 
справедливе та шанобливе ставлення з боку керівників, колег 
та інших осіб;

- право на чітке визначення посадових обов’язків;
- право на належні для роботи умови служби та їх матеріаль-

но-технічне забезпечення; 
- право на оплату праці залежно від займаної посади, ре-

зультатів службової діяльності, стажу державної служби та 
рангу;

- право на відпустки, соціальне та пенсійне забезпечення 
відповідно до закону;

- право на професійне навчання, зокрема за державні кош-
ти, відповідно до потреб державного органу та інші права.

Обов’язки державного службовця визначають сутність його 
службової діяльності, окреслюють коло поставлених завдань, 
визначають межі необхідної службової поведінки. Зокрема 
державний службовець зобов’язаний:

- дотримуватись Конституції та законів України, діяти лише 
на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 
Конституцією та законами України;

-  дотримуватись принципів державної служби та правил 
етичної поведінки;

- поважати гідність людини, не допускати порушення прав і 
свобод людини та громадянина;

- з повагою ставитися до державних символів України;
- обов’язково використовувати державну мову під час вико-

нання своїх посадових обов’язків, не допускати дискримінацію 
державної мови і протидіяти можливим спробам її дискримі-
нації;

- забезпечувати в межах наданих повноважень ефективне 
виконання завдань і функцій державних органів тощо.

Обов’язки державного службовця також визначаються поло-
женнями про структурні підрозділи державних органів та поса-
довими інструкціями, затвердженими керівниками державної 
служби в цих органах. 

Під час виконання свої посадових обов’язків державний 
службовець повинен діяти у межах повноважень, визначених 
законом, і підпорядковуватися своєму керівнику або особі, яка 
виконує його обов’язки.

Державний службовець зобов’язаний виконувати накази 
(розпорядження), доручення керівника, видані в межах його 
повноважень. Проте, якщо у державного службовця виникає 
сумнів щодо законності виданого керівником наказу (розпо-
рядження), доручення, то в цьому разі відповідно до частини 
6 статті 9 Закону України «Про державну службу» державний 
службовець повинен вимагати його письмового підтверджен-
ня, після отримання якого зобов’язаний виконати такий наказ 
(розпорядження), доручення. Одночасно з виконанням такого 
наказу (розпорядження), доручення державний службовець 
зобов’язаний у письмовій формі повідомити про нього керівни-
ка вищого рівня або орган вищого рівня. У такому разі держа-
ний службовець звільняється від відповідальності за виконан-
ня зазначеного наказу (розпорядження), доручення, якщо його 
буде визнано незаконним у встановленому законом порядку, 
крім виконання явно злочинного наказу (розпорядження), до-
ручення. Якщо ж державний службовець виконав наказ (роз-
порядження), доручення, визнані у встановленому законом 
порядку незаконними, і не вчинив зазначених вище дій, то він 
несе відповідальність за своє діяння відповідно до закону.

Законом України «Про державну службу» передбачена ви-
мога щодо політичної неупередженості державних службовців. 
Так, зокрема, державний службовець повинен неупереджено 
виконувати законні накази (розпорядження), доручення керів-
ників незалежно від їх партійної належності та своїх політичних 
переконань. Також державний службовець не має права де-
монструвати свої політичні погляди, обіймати посади в керів-
них органах політичної партії, залучати, використовуючи своє 
службове становище, державних службовців, посадових осіб 
місцевого самоврядування, працівників бюджетної сфери до 
участі у передвиборній агітації, акціях та заходах, що органі-
зовуються політичними партіями, або в будь-який інший спосіб 
використовувати своє службове становище в політичних цілях. 
Крім того, державний службовець, який займає посаду дер-
жавної служби категорії «А»,  не може бути членом політичної 
партії та суміщати державну службу із статусом депутата міс-
цевої ради.

Законом України «Про державну службу» передбачений 
механізм захисту права на державну службу. Порушені права 
державного службовця підлягають безумовному поновленню, 
а перешкоди в реалізації цих прав – усуненню.  

Головний спеціаліст відділу персоналу 
Головного територіального управління 

юстиції у Чернігівській області 
Олена Черняченко

На практиці мають місце випадки, за яких інформація 
про зареєстровані право власності або ж право оренди зе-
мельної ділянки щодо неналежних правонабувачів через 
незаконні реєстраційні дії потрапляє до Державного реє-
стру речових прав на нерухоме майно. Як діяти в такому 
разі добросовісним власникам або ж орендарям? Чинне 
законодавство визначає декілька шляхів виходу з даної 
ситуації.

По-перше, можливо звернутися до суду за захистом свого 
порушеного права з позовом про скасування рішення про дер-
жавну реєстрацію прав, документів, на підставі яких проведено 
державну реєстрацію прав, скасування записів про проведену 
державну реєстрацію прав.

По-друге, у зацікавленої особи є право звертатися до Комісії 
з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністер-
ства юстиції України  (далі – Комісія) з проханням скасувати 
відповідну реєстраційну дію.

Необхідно звернути увагу, що відповідно до частини першої, 
третьої статті 151 Цивільного процесуального кодексу Украї-
ни, суд за заявою осіб, які беруть участь у справі, може вжити 
передбачені цим Кодексом заходи забезпечення позову. За-
безпечення позову допускається на будь-якій стадії розгляду 
справи, якщо невжиття заходів забезпечення може ускладнити 
чи зробити неможливим виконання рішення суду. У свою чергу 
державний реєстратор, що перебуває у трудових відносинах з 
суб’єктом державної реєстрації прав, у день надходження від-
повідного рішення суду формує та реєструє рішення суду про 
заборону вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією 
прав у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Крім того, власник об’єкта нерухомого майна (земельної ді-
лянки) може подати до суб’єкта державної реєстрації прав або 
нотаріуса заяву про заборону вчинення реєстраційних дій, яку 
державний реєстратор, уповноважена особа невідкладно реє-
струє в базі даних заяв Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно.

Хто і в яких випадках може звернутися до Комісії ?
Якщо будь-яка фізична або юридична особи дізналися про 

факт незаконної перереєстрації земельної ділянки, яка зна-
ходиться у їх власності, на іншу особу, така особа має право 
оскаржити це до суду або до Комісії.

Які ж скарги розглядає Комісія ?
Міністерство юстиції України розглядає скарги на: рішення 

державного реєстратора про державну реєстрацію прав (крім 
випадків, коли таке право набуто на підставі рішення суду, а 
також, коли щодо нерухомого майна наявний судовий спір); на 
рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністер-
ства юстиції України (Головні територіальні управління юстиції 
в областях та м. Києві).

Як правильно оформити скаргу до Комісії ?
Потрібно перш за все подати скаргу до Мін’юсту у встанов-

лений законом строк (60 днів з моменту прийняття рішення, що 
оскаржується, або з дня, коли особа дізналась чи могла дізна-
тися про порушення своїх прав).

Необхідно вказати повне найменування (ім’я), місце про-
живання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнахо-

дження (для юридичних осіб), вказати адресу для листування, 
засоби зв’язку (номер телефону та/або електронну адресу) 
найменування (ім’я) представника, якщо скарга подається 
представником.

У скарзі можливо передбачити бажання скаржника та/або 
його представника взяти участь у розгляді скарги, а також вка-
зати в який спосіб скаржник та/або представник бажає отри-
мати повідомлення про розгляд скарги по суті (в один з таких 
способів: телефонограмою (якщо номер телефону зазначено у 
скарзі); шляхом перегляду оголошення на офіційному  веб-сай-
ті Мін’юсту; засобами електронної пошти (якщо адресу елек-
тронної пошти зазначено у скарзі та/або інших документах, що 
додаються до скарги).

Також необхідно вказати номер та дату прийняття рішення 
державного реєстратора, що оскаржується. Зазначити зміст 
оскаржуваного рішення (яким реєстратором прийнято рішення 
та з яких підстав) та норми законодавства, які порушено, на 
думку скаржника.

Необхідно зазначити, чому скаржник вважає, що його права 
порушені.

Слід обов’язково зазначити фразу «відомості про наявність 
судового спору з порушеного у скарзі питання, що може мати 
наслідком скасування оскаржуваного рішення державного ре-
єстратора та/або внесення відомостей до Державного реєстру 
прав, відсутні».

У разі зазначення інформації про судовий спір стосовно не-
рухомого майна, з приводу якого подано скаргу, необхідно вка-
зати усі обставини справи.

У разі наявності (виявлення наявності під час розгляду скар-
ги) судового спору з порушеного у скарзі питання, що може 
мати наслідком скасування оскаржуваного рішення держав-
ного реєстратора та/або внесення відомостей до Державного 
реєстру прав, Комісія відмовляє у розгляді скарги без розгляду 
її по суті. Таким чином, необхідно завчасно обрати спосіб захи-
сту своїх прав – звернутися до Мін’юсту зі скаргою чи до суду 
з позовною заявою.

Скаргу необхідно підписати та зазначити дату її складання. 
У разі подання скарги представником, обов’язково додати дові-
реність на представництво інтересів чи інший документ, що під-
тверджує повноваження такого представника, або копію такого 
документа, засвідченого в установленому порядку.

Додати до матеріалів скарги засвідчені в установленому 
порядку копії документів, що підтверджують факт порушення 
прав скаржника у наслідок прийняття рішення про державну 
реєстрацію (за наявності).

При засвідченні копій документів, що додаються до скарги, 
на таких копіях проставляється особистий підпис особи, яка за-
свідчує копію, її ініціали та прізвище, відмітка «Згідно з оригіна-
лом», дата засвідчення копії. В разі подачі скарги від юридичної 
особи на копіях проставляються печатка (за наявності).

Скарга, подана без урахування вищевказаних вимог, Комісі-
єю по суті не розглядається.

Заступник начальника Управління –  
начальник відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності 

Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації 
Головного територіального управління юстиції  

у Чернігівській області 
В’ячеслав Черниш

Що робити, коли на вашу земельну ділянку зареєстровано 
право власності або оренди за іншою особою ?

Дитячі будинки сімейного типу в системі захисту дітей-сиріт 
і дітей, позбавлених батьківського піклування



  3Юстиція Чернігівщини№11 (39) 30 листопада 2017 року

Актуальні питання продажу майна 
юридичної особи у справі про банкрутство

ВІЛ/СНІД –  
ВИ ПОВИННІ ЦЕ ЗНАТИ!

Щорічно 10 грудня в світі відзначають міжнародний день 
захисту прав людини. Це свято проводиться за пропозиці-
єю Генеральної асамблеї ООН, знаменуючи річницю ухва-
лення Асамблеєю Загальної декларації прав людини в 1948 
році. Кожна людина має право на медичний догляд, так за-
значено в Загальній декларації прав людини.

Сьогодні нам часто зустрічаються слова ВІЛ та СНІД на пла-
катах, у газетах та журналах, їх чуємо по телевізору, радіо і про-
сто від пересічних громадян. Але, на жаль, більшість із нас не 
усвідомлює, яку загрозу він несе людям. Найчастіше ми дума-
ємо – «мене це не стосується», «зі мною цього не трапиться», 
та ніхто не знає, де чекає нас біда. СНІД - одна з найголовніших 
проблем, з якою людство зіткнулося у ХХ столітті і увійшло у ХХІ 
ст. У всьому світі проводяться наукові роботи зі створення вак-
цини та ліків проти – інфекції, але на сьогодні СНІД не лікується. 
Нажаль, ВІЛ-інфікованими є не тільки дорослі, але й діти. Єди-
ним методом боротьби із хворобою залишається попередження 
передачі вірусу. Так, тестування осіб віком від 14 років і старше 
проводиться добровільно, за наявності усвідомленої інформо-
ваної згоди особи. А тестування дітей віком до 14 років та осіб, 
визнаних у встановленому законом порядку недієздатними, 
проводиться на прохання їх батьків або законних представників 
та за наявності усвідомленої інформованої згоди.

Відомості про результати тестування особи з метою вияв-
лення ВІЛ, про наявність або відсутність в особи ВІЛ-інфекції 
є конфіденційними та становлять лікарську таємницю. Медичні 
працівники зобов’язані вживати необхідних заходів для забез-
печення належного зберігання конфіденційної інформації про 
людей, які живуть з ВІЛ, та захисту такої інформації від розго-
лошення та розкриття третім особам.

Батьки ВІЛ-інфікованих дітей і дітей, які страждають на хво-
робу, зумовлену ВІЛ, та особи, які їх замінюють, мають право 
на: спільне перебування у стаціонарному відділенні лікарні з 
дітьми віком до 14 років із звільненням на цей час від роботи та 
виплатою допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з 
доглядом за хворою дитиною; одержання додаткової щорічної 
відпустки тривалістю 10 днів у літній чи інший зручний для них 
час до досягнення дітьми 18-річного віку. 

ВІЛ-інфікованим дітям і дітям, які страждають на хворобу, зу-
мовлену ВІЛ, призначається щомісячна державна допомога у 
розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Начальник відділу систематизації законодавства,  
правової роботи та правової освіти  

Управління реєстрації нормативно-правових актів,  
правової  роботи та правової освіти  

Головного територіального управління юстиції  
у Чернігівській області

Світлана Трянова

Питання зняття арешту з майна борж-
ника в рамках примусового виконання 
рішень врегульовано у чинною редакцію 
Закону України «Про виконавче прова-
дження».

Розкриваючи питання зняття арешту з 
майна, варто насамперед визначитися з по-
няттям «арешту майна».

Отже, арешт майна це накладання заборо-
ни на право розпоряджатися майном з метою 
його збереження до визначення подальшої 
долі цього майна. Трбто накладення арешту 
на майно має тимчасовий характер та засто-
совується з метою збереження майна. В рам-
ках примусового виконання рішень метою 
накладення арешту є забезпечення реально-
го виконання рішення. Арешт накладається 
у розмірі суми стягнення з урахуванням ви-
конавчого збору, витрат виконавчого прова-
дження, штрафів на все майно боржника або 
на окремі речі.

Таким чином, арешт з майна боржника 
«автоматично» знімається у разі реального 
виконання рішення боржником. На практиці 
це виглядає таким чином. Після повної спла-
ти боржником суми основного зобов’язання 
та інших обов’язкових платежів виконавець 
розподіляє сплачені кошти та виносить по-
станову про закінчення виконавчого прова-
дження. Про зняття арешту з майна викона-
вець зазначає у постанові про закінчення ви-
конавчого провадження. Наведений приклад 
зняття арешту найбільш простий та пошире-
ний. Зняття арешту з майна боржника в тако-
му випадку врегульовано статтею 40 Закону 
України «Про виконавче провадження».

Для можливості реально розпоряджати-
ся власним майном боржнику не потрібно 
додатково звертатися до інших органів, 
установ, реєстраторів, доставляти їм копії 
постанови про зняття арешту, оскільки така 
постанова в день її винесення виконавцем 
надсилається органу, установі, посадовій 
особі, яким була винесена постанова про 
накладення арешту на майно боржника, та 
вчиняються дії щодо реєстрації припинення 
обтяження такого майна.

Окрім «автоматичного» зняття арешту з 
майна боржника, котре проводиться при пов-
ному виконанні боржником всіх зобов’язань 
законодавець визначає й інші підстави для 
зняття арешту з майна. 

Стаття 59 Закону визначає досить роз-
ширений перелік підстав для зняття арешту 
з майна боржника. Зупинимося детально на 
підставах, котрі найчастіше зустрічаються на 
практиці.

- надходження на рахунок органу дер-
жавної виконавчої служби, рахунок при-
ватного виконавця суми коштів, стягнених 
з боржника, необхідної для виконання всіх 
зобов’язань. Арешт з майна боржника в та-
кому випадку може бути знято незалежно від 
вчинення виконавцем таких дій, як розподіл 
сплачених (стягнених) коштів та винесення 
постанови про закінчення виконавчого про-
вадження;

- отримання виконавцем документів, що 
підтверджують про повний розрахунок за 
придбане майно на електронних торгах. Ця 
норма покликана забезпечити просту та про-
зору процедуру розпорядження арештова-
ним майном переможцем електронних торгів, 
котрий придбав майно та повністю за нього 
розрахувався;

- отримання виконавцем судового рішення 
про скасування заходів забезпечення позову. 
Звертаємо увагу, що рішення суду повинно 
набрати законної сили. В такому випадку Ін-
струкцією з організації примусового виконан-
ня визначається, що постанова про зняття 
арешту з майна виноситься виконавцем не 
пізніше наступного робочого дня. При цьому 
для виконання рішення про скасування захо-
дів забезпечення позову не має значення, чи 
наявне у виконавця виконавче провадження 
з виконання первісного рішення про забез-
печення позову чи це провадження про за-
безпечення позову знищено по завершенню 
строків зберігання;

- погашення заборгованості із сплати пе-
ріодичних платежів, якщо виконання рішення 
може бути забезпечено в інший спосіб, ніж 
звернення стягнення на майно боржника. По-
зитивне застосування на практиці цієї норми 
не здійснюється, оскільки сама норма зали-
шає на розсуд виконавця досить важливе 
питання: «Чи може бути забезпечено в інший 
спосіб виконання рішення?». Оскільки ризи-
ки відповідальності за неправильне рішення 
лежать тільки на виконавцеві, а справний 
платник аліментів, котрий залишився без 
ліквідних активів часто перетворюється на 
неплатника аліментів, в задоволенні клопо-
тань боржника про зняття арешту державний 
виконавець здебільше відмовляє. При цьому 
боржникові роз’яснюється право на звернен-
ня до суду для вирішення такого питання.

На вирішенні питання про зняття арешту в 
судовому порядку зупинимося окремо. Як за-
значалося вище, стаття 59 Закону містить ви-
ключний перелік підстав для зняття арешту 
з майна. За наявності таких підстав держав-
ний виконавець самостійно приймає рішення 

про зняття арешту майна, про що виносить 
відповідну постанову. У разі виникнення всіх 
інших випадків, що не охоплюються положен-
нями цієї статті, арешт може бути знятий за 
рішенням суду.

 Пленум Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних і кримі-
нальних справ постановою №5 від 3 червня 
2016 року «Про судову практику в справах 
про зняттяарешту з майна» надав судам 
низку роз’яснень стосовно застосування за-
конодавства при розгляді позовів про зняття 
арешту з майна. 

У разі набрання законної сили судовим рі-
шенням про зняття арешту з майна боржни-
ка арешт з такого майна знімається згідно з 
постановою виконавця не пізніше наступного 
дня, коли йому стало відомо про такі обста-
вини.

Окремо слід відмітити, що законодавством 
встановлено єдиний випадок зняття арешту 
з майна за постановою начальника відповід-
ного відділу державної виконавчої служби. 
У разі виявлення порушення порядку накла-
дення арешту, встановленого Законом Укра-
їн «Про виконавче провадження», арешт з 
майна боржника знімається згідно з постано-
вою начальника відповідного відділу держав-
ної виконавчої служби, якому безпосередньо 
підпорядкований державний виконавець.

Коротко підсумовуючи, спробуємо визна-
чити, що має вчинити особа, яка бажає зняти 
арешт з належного їй майна, в кожному кон-
кретному випадку:

- сплатити суму стягнення з урахуванням 
виконавчого збору, витрат виконавчого про-
вадження, штрафів (у разі наявності) або на-
дати виконавцю підтвердження про здійснену 
сплату суми стягнення до відкриття виконав-
чого провадження;

- звернутися з клопотанням до виконавця 
у разі наявності підстав, визначених статтею 
59 Закону України «Про виконавче прова-
дження»;

- звернутися до начальника відділу зі скар-
гою у разі порушення державним виконав-
цем порядку накладення арешту;

- звернутися до суду для вирішення питан-
ня про зняття арешту у разі відсутності під-
став для зняття арешту, визначених Законом 
«Про виконавче провадження».

Начальник відділу  
примусового виконання рішень  

Управління державної виконавчої служби  
Головного територіального управління юстиції 

у Чернігівській області 
Ігор Бондарев

Ризики продажу автомобіля 
за «генеральною» 

довіреністю
В українському законодавстві відсутнє таке поняття як 

«генеральна довіреність», «генеральне доручення». Нато-
мість, частиною 3 статті 244 Цивільного кодексу України 
(далі – ЦК України) передбачено, що довіреність – письмо-
вий документ, що видається однією особою іншій особі для 
представництва перед третіми особами. Тобто, довіреність 
надає право особі представляти інтереси та виконувати 
певні дії (які саме вказуються у документі) від імені та в ін-
тересах особи, яка надала довіреність. 

Необхідно звернути увагу на те, що перехід права власності 
на речі такий документ не передбачає. 

Причиною, через яку громадяни «купують» автомобіль за 
так званою «генеральною довіреністю», є ухилення від спла-
ти податків, які необхідно сплачувати при укладанні  договору 
купівлі-продажу автомобіля та подальшої процедури перереє-
страції транспортного засобу в Сервісному центрі МВС.

Більш того, посвідчення нотаріусом довіреності зменшує 
пильність «покупців», так як вони вважають, що це є запорукою 
легітимності та надійності угоди. 

При «купівлі» автомобіля за так званою «генеральною дові-
реністю», особа може натрапити на такі ризики як: 

- закінчення строку довіреності, а отже припинення повно-
важень представника за такою довіреністю. В цьому випадку 
власник має право витребувати автомобіль з чужого незакон-
ного володіння; 

- смерть особи, яка видала довіреність, оголошення її помер-
лою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обме-
ження її цивільної дієздатності. Після смерті довірителя довіре-
ність припиняє свою дію і автомобіль відноситься до спадкового 
майна. Після оформлення спадкових прав автомобіль перехо-
дить у власність у спадкоємців;

- автомобіль може бути спільною сумісною власністю по-
дружжя. При розлученні один з подружжя має право отрима-
ти свою частку у спільному майні подружжя, в тому числі й від 
автомобіля.

- на автомобіль може бути накладено арешт. Власником 
автомобіля залишається довіритель, тому, якщо за борги до-
вірителя буде накладено арешт на все його рухоме майно, то 
відповідно й автомобіль буде під арештом; 

- продавець може скасувати довіреність і вже за новою дові-
реністю «продати» іншій особі цей же автомобіль.

Отже, можна зробити висновок, що при «купівлі» автомобіля 
за «генеральною довіреністю» виникає більше неприємностей 
ніж переваг. Тому, оформлення договору купівлі-продажу ав-
томобіля – це перш за все, гарантія захисту інтересів покупця.

Провідний спеціаліст відділу з питань нотаріату 
Головного територіального управління юстиції 

у Чернігівській області        
Василь Шурубенко

Продаж майна банкрута є одним з важливих етапів проце-
дури ліквідації. 

Отримання коштів від продажу майна юридичної особи на-
дасть можливість виконати зобов’язання перед кредиторами, 
забезпечити право арбітражного керуючого (ліквідатора) на 
грошову винагороду та відшкодування витрат. У зв’язку з цим 
важливим у проведенні такої процедури є дотримання поряд-
ку продажу майна, передбаченого законодавством про бан-
крутство, з метою врахування і реалізації прав та обов’язків 
всіх учасників процедури ліквідації.

Актуальним у процедурі продажу майна боржника є отримання 
результату, тобто коштів, завдяки яким будуть задоволені вимо-
ги кредиторів. Адже відповідно до статті 45 Закону України «Про 
відновлення платоспроможності боржника або визнання його бан-
крутом» (далі – Закон) саме кошти від продажу майна боржника 
спрямовуються на задоволення вимог кредиторів. У випадку пов-
ного задоволення вимог кредиторів та у разі наявності залишку 
майнових активів юридична особа може відновити свою діяль-
ність.

Не зважаючи на постійне вдосконалення законодавства, що 
регулює відносини у сфері банкрутства, та судової практики, за-
лишаються актуальними питання щодо визначення організатора 
аукціону та «найбільшої ціни», за якою має бути реалізоване май-
но банкрута на відкритих торгах.

Відповідно до частини 6 статті 49 Закону перелік критеріїв, на 
підставі яких проводиться конкурс відбору, є наступним: наявність 
ліцензії, достатній досвід проведення аукціонів, але не менш ніж 3 
роки, запропонована найменша сума винагороди.

Статтею 9 Закону України «Про ліцензування» визначено пе-
релік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню 
згідно з цим Законом, а також перелік видів господарської діяль-
ності, що підлягають ліцензуванню відповідно до спеціальних за-
конів. Проведення торгів як вид діяльності, що підлягає ліцензу-
ванню, у цих двох переліках відсутній, тобто, господарська діяль-
ність з проведення торгів не підлягає ліцензуванню.

Отже, при визначенні організатора аукціону арбітражний керу-
ючий та суд мають керуватися критеріями саме достатнього дос-
віду проведення аукціонів та запропонованою найменшою сумою 
винагороди.

Окрім порядку визначення торгуючої організації, слід звернути 
увагу на питання ціни майна боржника, за якою воно відчужуєть-
ся. Згідно статті 44 Закону продаж майна банкрута здійснюється з 
метою забезпечення його відчуження за найвищою ціною.

При цьому Законом передбачено і протилежне. За певних умов 
майно боржника може бути продане за значно нижчою ціною, ви-
значеною на аукціоні, оскільки частиною 3 статті 66 Закону вста-
новлено, що за загальним правилом другий повторний аукціон 
проводиться з можливістю значного зниження початкової варто-
сті, оскільки гранична вартість не встановлюється.

Вищий господарський суд України надав роз’яснення судам 
щодо застосування статтей 65, 66 Закону, яким визначив, що у 
разі закінчення першого аукціону без визначення переможця, про-
водиться повторний аукціон зі зниженням початкової вартості на 
20% (як це передбачено ст. 66 Закону), але не нижче ніж до гра-
ничної вартості (50% початкової вартості), про що має зазначати-
ся у відповідному оголошенні.

Однак другий повторний аукціон проводиться зі зниженням по-
чаткової вартості на 20% від вартості першого повторного аукці-
ону. У разі відсутності охочих укласти договір початкова вартість 
знижується на крок аукціону доти, доки не з’явиться той, хто ба-
жає укласти договір.

Такі обставини можуть виникнути у тому випадку, коли на пер-
ших двох аукціонах не знайшлося бажаючих придбати майно ні 
за початковою ціною (на первісному аукціоні), ні навіть за полови-
ну початкової вартості (на повторному аукціоні). Тоді на другому 
повторному аукціоні ліцитатор знижує початкову вартість на крок 
аукціону доти, доки не з’явиться той, хто бажає укласти договір. 

З норм законодавства вбачається, що процедура банкрутства 
не має головною метою відновлення платоспроможності борж-
ника, а навпаки – дає достатньо можливостей для зловживань з 
метою уникнення виконання зобов’язань боржника перед креди-
торами. Крім того, на практиці вже існують такі випадки, коли під 
час аукціону ціна знижувалася більше ніж на 50% від оціночної 
вартості майна банкрута.

Отже, на практиці дотримання всіх необхідних норм (починаю-
чи з проведення конкурсу арбітражним керуючим з визначення 
торгуючої організації до продажу майна банкрута на прилюдних 
торгах) часто призводить до того, що майно продається за значно 
нижчою ціною, а вимоги кредиторів так і залишаються незадово-
леними. Отже, всі ці процеси потребують  особливого контролю з 
боку господарських судів у межах справ про банкрутство та тери-
торіальними управліннями юстиції за згодою Міністерства юстиції 
України.

Начальник відділу з питань банкрутства 
Головного територіального управління 

юстиції у Чернігівській області 
Олександр Дікан

Зняття арешту з майна боржника
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Спікери зустрічі з пресою – в. о. першого заступника голови обласної дер-
жавної адміністрації Юлія Свириденко, начальник Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області Олег Трейтяк, депутат обласної ради, 
директор ПСП «Пісківське» Валерій Колоша – підвели підсумки роботи антирей-
дерського штабу з початку його створення.

Олег Трейтяк розповів медійникам про результати роботи мобільного консульта-
тивного пункту з питань захисту прав землевласників і землекористувачів, виїзні за-
ходи до населених пунктів Чернігівської області в рамках загальнонаціонального пра-
вопросвітницього проекту «Я МАЮ ПРАВО!». «Ми проводили активні інформаційні 
компанії – консультували аграріїв з питань оформлення орендних відносин, набуття 
права власності на земельні ділянки (паї), способи захисту прав, діяльність комісії з 
питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації», - поінформував керівник тери-
торіального управління юстиції.

Додатково він зазначив, що на сьогодні вже вдалося напрацювати ефективні меха-
нізми захисту прав орендарів земель від протиправних посягань та анонсував нова-
ції проекту Закону України «Про захист майнових прав власників і користувачів зе-
мельних ділянок, запобігання протиправному поглинанню і захопленню підприємств 
в аграрному секторі».

Звернув увагу присутніх Олег Трейтяк і на те, що за ініціативи Міністерства юстиції 
було запроваджено автоматичний обмін даними між Державним земельним када-
стром та Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що 
дозволило убезпечити власників земельних ділянок (паїв) і орендодавців від подвій-
ної оренди та незаконного заволодіння їх земельними угіддями.

Спікери констатували, що за час роботи аграрного штабу по Чернігівській області 
випадків рейдерства в аграрній сфері не було зафіксовано, що свідчить про ефектив-
ну і злагоджену роботу всіх його учасників.

    Обов’язок батьків утримувати 
повнолітніх дочку, сина та його виконання

Сімейне законодавство покладає на батька та матір обов’язок утримувати не лише неповно-
літніх, а й повнолітніх дочку, сина.

Батьки зобов’язані утримувати своїх  повнолітніх непрацездатних дочку, сина, які потребують мате-
ріальної допомоги, якщо батьки можуть таку матеріальну допомогу надавати.

Повноліття настає з досягненням особою вісімнадцятирічного віку. Непрацездатними вважаються 
інваліди І,ІІ,ІІІ груп. При цьому не має значення, коли настала непрацездатність – до досягнення повно-
ліття або в будь-який інший час.

Для утримання батьками повнолітніх дочки, сина необхідні такі підстави:
повнолітні дочка, син повинні мати статус непрацездатного;
повнолітні непрацездатні дочка, син, потребують матеріальної допомоги.
Але необхідною умовою здійснення батьками обов’язку утримувати своїх повнолітніх дочку, сина, є 

наявність можливості у батьків надавати таку допомогу.
Статтею 199 Сімейного кодексу України встановлено обов’язок батьків утримувати повнолітніх доч-

ку, сина, які продовжують навчання. Якщо повнолітні дочка, син продовжують навчання і у зв’язку з 
цим потребують матеріальної допомоги, батьки зобов’язані утримувати їх до досягнення двадцяти 
трьох років за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу.

Виконання обов’язку батьків утримувати повнолітніх дочку, сина залежить від спроможності батьків 
надавати матеріальну допомогу. Якщо батько, мати не мають відповідних коштів, нерухомого майна, 
які б забезпечили утримання дочки, сина, виконання цього обов’язку буде неможливим.

Право на утримання дочки, сина, які продовжують навчання, припиняється у разі припинення само-
го навчання. Після двадцяти трьох років право вимагати утримання від батьків у зв’язку з продовжен-
ням навчання не виникає.

Законодавством закріплено право на звернення до суду, як тим з батьків, з ким проживає дочка, 
син, та і самими дочкою, сином, які продовжують навчання.

За рішенням суду від дня пред’явлення позову на повнолітніх дочку, сина присуджуються аліменти. 
Розмір цих аліментів суд визначає у твердій грошовій сумі і (або) у частці від заробітку (доходу) плат-
ника аліментів.

При цьому суд враховує: стан здоров’я та матеріальне становище дитини; стан здоров’я та матері-
альне становище платника аліментів; наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чо-
ловіка, дружини, батьків, дочки, сина. Підлягають врахуванню також інші обставини, що мають істотне 
значення для вирішення справи.

Головний спеціаліст відділу державної реєстрації актів цивільного стану  
Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції  

у Чернігівській області 
Вікторія Аксьон

Дискусія з прав дитини в Академії державної пенітенціарної служби 
29 листопада 2017 року курсанти Академії державної пенітенціарної служби організували дис-

кусійний майданчик «Права дитини в Україні» з учнями старших класів загальноосвітніх шкіл  
№ 11, 15, 19, 35 м. Чернігова.

На цей захід в якості експертів були запрошені представники Головного територіального управління 
юстиції – керівник управління Олег Трейтяк та начальник Управління реєстрації нормативно-правових 

актів, правової роботи та правової 
освіти Людмила Кузьміна.

Кожен з них мав змогу висло-
вити свою позицію у відносинах 
батьків з дітьми, порадити як по-
водитись дітям у різних життєвих 
ситуаціях, розповісти про всі існу-
ючі механізми захисту прав дітей, 
гарантованих Конституцією Укра-
їни. Саме правопросвітницький 
проект «Я МАЮ ПРАВО!» допо-
може дітям дізнатись більше про 
свої права, зміцнити свої знання 
та розширити практичний досвід.

Школярі мали змогу ознайоми-
тись з науковою бібліотекою Академії, отримали інформацію про наслідки перевищення меж необхідної обо-
рони, переглянули виставку стрілецької зброї.

Тематична програма офіційних 
періодичних видань на 2018 рік

1. ВИДАННЯ «КОДЕКСИ УКРАЇНИ».
Видання виходить у світ у двох формах: в теках з роз’ємними замками і в книжковій. Видан-

ня в теках (передплатний індекс 74252) забезпечує щомісячну підтримку текстів усіх кодексів 
у контрольному стані. Для цього користувачам разом з текстом чергового кодексу надходять 
комплекти «Зміни». На доповнення сюди ж входить і комп’ютерна система «Зібрання законо-
давства України». 

До виходу в світ у 2018 році заплановано такі кодекси: Кримінально-виконавчий, Господар-
ський, Кримінальний процесуальний, Земельний, Торговельного мореплавства, Цивільний 
(1-4), Цивільний (5-6), Митний, Сімейний, Бюджетний, Адміністративного судочинства, Новий. 

Книжкова форма видання (передплатний індекс 21993) забезпечує користувачів лише тек-
стом чергового кодексу, який подається в контрольному стані.

2. ВИДАННЯ «СИСТЕМАТИЧНЕ ЗІБРАННЯ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ» 
(передплатний індекс 01379) містить систематизоване законодавство за галузями, що забез-
печує зручне його використання органами влади, підприємствами, установами, організаці-
ями, закладами відповідних галузей. На даний час укладено законодавство за двадцятьма 
галузями. 

В наступному році у виданні буде здійснено укладання розділу 21 «Цінні папери. Фондовий 
ринок» та розділу 22 «Страхова діяльність».

Видання складається з друкованої і електронної частин. Перша із них публікує систематич-
ний покажчик нормативно-правових актів розділу поточного укладання в накопичувальному 
вигляді. Електронна частина містить дві комп’ютерні правові системи на компакт-диску. Одна 
із них – система «Систематичне зібрання чинного законодавства України» - включає законо-
давство раніше укладених галузей та галузей поточного укладання. Інша система – «Зібрання 
законодавства України» - містить все законодавство України починаючи з 1991 року.

3. ЖУРНАЛ «КАРТОТЕКА ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ» (передплатний індекс 91133, 
за класифікацією Міністерства юстиції України) забезпечує ведення карткового обліку зако-
нодавства. Передплатникам надсилаються заповнені картки для систематичного каталогу 
нормативно-правових актів. Водночас надається електронна форма журналу, що дозволяє 
користувачам роздруковувати картки за своїм вибором.

Крім електронного журналу, на компакт-диску розміщена правова система «Зібрання зако-
нодавства України», яка містить повне законодавство України.

Офіційні видання будуть дієвими помічниками у роботі кожного правника та усіх, 
хто цікавиться законодавством. Передплату видань можна оформити у  

всіх поштових відділеннях.

27 листопада 2017 року в Чернігівській облдержадміністрації провели  
прес-брифінг за підсумками роботи антирейдерського штабу


