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На запитання громадян відповідає Міністр юстиції
Добрий день! Померла наша бабуся. Ми з братом – єдині родичі. Проте бабуся ніяких до-

кументів не залишила. Підкажіть, що нам треба робити, з чого почати для того, щоб отримати 
спадщину?

Ольга Хлустенко
Що таке спадкування?
Спадкування – це перехід прав та обов’язків від особи, яка померла 

(спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). 
Спадкування відповідно до чинного законодавства здійснюється за 

заповітом або за законом.
До складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали 

спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслі-
док його смерті. 

Відкриття спадщини.
Часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого 

вона оголошується померлою. Місцем відкриття спадщини є останнє 
місце проживання спадкодавця. 

Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, місцем відкриття 
спадщини є місцезнаходження нерухомого майна, а за його відсутності 
– рухомого майна.

Якщо останнім місцем проживання спадкодавця є населений пункт, на території якого органи 
державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження або тимчасово окупована терито-
рія, тоді місцем відкриття спадщини є місце подання першої заяви, яка свідчить про волевиявлення 
щодо спадкового майна, спадкоємців, виконавців заповіту, осіб, заінтересованих в охороні спадко-
вого майна, або вимоги кредиторів.

Хто має право на спадщину?
Законодавством визначено, що право на спадкування мають особи, визначені у заповіті. 
У разі відсутності заповіту, визнання його недійсним, неприйняття спадщини або відмови від неї 

це право одержують особи, визначені Цивільним кодексом України (спадкоємці за законом). 
Спадкоємець має право прийняти спадщину або не прийняти її. 
Спадкоємець, який постійно проживав разом із спадкодавцем, автоматично приймає спадщину, 

якщо він упродовж 6 місяців не заявив про відмову від неї. 
Водночас спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не про-

живав постійно із спадкодавцем, має подати нотаріусу заяву про прийняття спадщини. 
Заява про прийняття спадщини подається спадкоємцем особисто. 
З метою заведення спадкової справи необхідно звернутися до нотаріуса протягом 6 місяців з 

часу відкриття спадщини із заявою про прийняття спадщини, про відмову від прийняття спадщини, 
або про відмову від спадщини. 

Разом із заявою необхідно мати при собі паспорт, у разі наявності – свідоцтво про смерть особи, 
документ, що підтверджує місце відкриття спадщини.

Чи обмежуються строки для прийняття спадщини?
Для прийняття спадщини законодавством встановлено строк у 6 місяців, який починається з 

часу відкриття спадщини.
Якщо спадкоємець упродовж шести місяців з часу відкриття спадщини не подав заяву про при-

йняття спадщини, він вважається таким, що не прийняв її. 
За позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд 

може визначити йому додатковий строк.
Слід зазначити, що спадкова справа заводиться нотаріусом за місцем відкриття спадщини на 

підставі поданої першою заяви.
Коли видається свідоцтво на спадщину?
Свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям після закінчення шести місяців з часу 

відкриття спадщини.
Відсутність свідоцтва про право на спадщину не позбавляє спадкоємця права на спадщину.
Спадкоємець, який прийняв спадщину, у складі якої є нерухоме майно, зобов’язаний звернутися 

до нотаріуса за видачею йому свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно. 
Видача свідоцтва про право на спадщину спадкоємцям, які прийняли спадщину, ніяким строком 

не обмежена.
Які документи необхідні? 
Нотаріус при видачі свідоцтва про право на спадщину за заповітом або законом перевіряє факт 

смерті спадкодавця, наявність заповіту, час і місце відкриття спадщини, наявність підстав для закли-
кання до спадкоємства за законом осіб, які подали заяву про видачу свідоцтва, та склад спадкового 
майна.

Нотаріусу подаються: 
• паспорт, 
• реєстраційний номер облікової картки платника податку, 
• документи, що посвідчують право власності спадкодавця на спадкове майно (державний акт на 

земельну ділянку, сертифікат на право на земельну частку (пай), свідоцтво про право на спадщину, 
посвідчені у встановленому законом порядку договори купівлі-продажу, дарування, міни, до яких 
додається сертифікат на право на земельну частку (пай), рішення суду про визнання права на зе-
мельну частку (пай) та витяг з Державного земельного кадастру), оплата за нотаріальну дію тощо.

У разі заведення спадкової справи та встановлення складу спадкового майна нотаріус надає 
спадкоємцю письмову довідку щодо переліку документів, необхідних для оформлення спадщини 
та видачі свідоцтва про право на спадщину, із зазначенням розміру плати за вчинення відповідних 
нотаріальних дій, яка визначена державним нотаріусом або щодо якої було досягнуто домовленості 
між приватним нотаріусом та спадкоємцем до заведення спадкової справи.

Що робити, якщо всіх зазначених документів немає?
За відсутності у спадкоємця необхідних для видачі свідоцтва про право на спадщину документів 

нотаріус роз’яснює йому процедуру вирішення зазначеного питання в судовому порядку.
Нотаріус має право відмовити у вчиненні нотаріальної дії, якщо не подано відомості, не внесено 

плату та не подано документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії. 
На вимогу особи, якій відмовлено у вчиненні нотаріальної дії, нотаріус зобов’язаний викласти 

причини відмови в письмовій формі і роз’яснити порядок її оскарження. Про відмову у вчиненні нота-
ріальної дії нотаріус протягом 3 робочих днів виносить відповідну постанову. 

Нотаріальна дія або відмова у її вчиненні, нотаріальний акт оскаржуються до суду. 
Право на оскарження нотаріальної дії або відмови у її вчиненні, нотаріального акта має особа, 

прав та інтересів якої стосуються такі дії чи акти.
Куди звертатися, щоб отримати детальну консультацію?
Звернутися можна до відділу з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у 

Чернігівській області, зателефонувавши за номерами (0462) 67-28-69, 67-67-52. 

У Чернігові з робочим візитом 
перебував заступник Міністра юстиції 
Сергій Шкляр

20 грудня 2017 року за-
ступник Міністра юстиції з пи-
тань виконавчої служби Сергій 
Шкляр вдруге відвідав Черні-
гівщину.

Спочатку він разом з головою 
Чернігівської облдержадміністра-
ції Валерієм Кулічем та Черні-
гівським міським головою Вла-
диславом Атрошенком передав 
ключі від конфіскованого автомо-
біля Mersedes Actros на потреби 
рятувальників.

Відсьогодні парк спецтехніки 
Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області поповнився чотирма 
автомобілями, що прийматимуть участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

«Переконаний, цей автомобіль стане у нагоді рятувальникам Чернігівщини у їхній нелегкій 
роботі», - зазначив Сергій Шкляр в інтерв’ю місцевому телеканалу.

До речі, це вже двадцятий транспортний засіб, конфіскований за рішенням суду і не реа-
лізований в установленому порядку, і протягом 2017 року переданий органами державної ви-
конавчої служби області на потреби правоохоронних органів, Збройних Сил України, будинків 
сімейного типу.

Далі був круглий стіл за участю громадських правозахисних організацій, нотаріусів, суддів, 
науковців та фахівців системи надання безоплатної правової допомоги. Обговорювали важливі 
теми - реформування сфери примусового виконання рішень та актуальні питання виконавчого 
провадження, зокрема, проблематику стягнення аліментів та посилення відповідальності за не-
виконання таких рішень.

Відкриваючи цей захід, керівник управління юстиції Олег Трейтяк відзначив, що зміни зако-
нодавства про стягнення аліментів вже назріли в суспільстві і вчасно були внесені Мін’юстом на 
розгляд Парламенту. «Тільки у провадженні органів ДВС області зараз перебуває майже 17 000 
виконавчих проваджень, з них по 4 000 існує заборгованість більше ніж у 3 місяці», - сказав він.

Цікавими та змістов-
ними були пропозиції фа-
хівців-практиків щодо за-
стосування законодавства, 
що посилює захист прав 
дитини, у тому числі щодо 
розміру аліментів.

Зокрема, суддя Дес-
нянського районного суду 
м. Чернігова Вадим Ко-
верзнев запропонував удо-
сконалити механізм пере-
рахунку розміру аліментів 
у сторону збільшення шля-
хом проведення цієї проце-
суальної дії безпосередньо 
виконавцем без звернення 
стягувача до суду.

Начальник Чернігів-
ського міського відділу з 

питань пробації Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних 
покарань та пробації Євгеній Скалюн звернув увагу присутніх на особливості практичного за-
стосування таких видів покарань, як громадські роботи та адміністративний арешт за новим 
законом, що найближчим часом буде прийнятий.

Висловили свою точку зору директор Чернігівського місцевого центру з надання безоплат-
ної вторинної правової допомоги Володимир Бобруйко, приватний нотаріус Олександр Красно-
гор та представник громадської організації «M’APT» Дмитро Науменко.

«Відповідальність за несплату аліментів будуть грати роль запобіжника і стимулюватимуть 
боржників дбати про власних дітей», - підсумував засідання круглого столу Сергій Шкляр.

Шановні колеги!
Наближається час найочікуваніших і найулюбленіших свят – Нового року 

та Різдва Христового. У ці дні ми, зазвичай, підсумовуємо наші досягнення і 
будуємо плани на майбутнє.

Рік, що минає, залишає спогади про наші перемоги, незабутні зустрічі та 
цікаві починання. Я вдячний кожному, хто надихав та йшов командою вперед, 
адже саме завдяки нашій єдності та згуртованості були досягнуті вагомі ре-
зультати в роботі.

Новий рік – це свято надій, час великих очікувань та сподівань. Перед на-
шою командою стоятимуть нові завдання та цілі, але, я переконаний, що ми 
впораємося з викликами нового - 2018 року.

Тож, вітаю вас та зичу святкової чарівності, здоров’я, щастя та добра. 
Нехай Новорічні та Різдвяні свята принесуть нам мир, спокій та впевненість 
у завтрашньому дні! 

З повагою, 
начальник Головного територіального управління юстиції  

у Чернігівській області 
Олег Трейтяк
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Залучення молоді до державної служби в Головному 
територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області

Набрання чинності з 1 травня 2016 року Закону України «Про дер-
жавну службу» позитивно вплинуло на процес залучення молоді на 
державну службу. В першу чергу завдяки встановленню єдиних за-
гальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної 
служби, зменшенню загальних вимог до стажу роботи для осіб, які 
претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б», та 
відсутності вимог до стажу роботи для осіб, які претендують на за-
йняття посад державної служби категорії «В». До цього часу для за-
йняття більшості посад державної служби необхідно було вже мати 
певний досвід роботи за фахом, що обмежувало можливості доступу 
до державної служби молодих фахівців, які тільки закінчили навчаль-
ні заклади та отримали відповідну освіту.

Головним територіальним управлінням юстиції у Чернігівській області 
проводиться робота по залученню молоді до роботи в органах юстиції на 
посадах державної служби. Так, у вищих навчальних закладах міста про-
водиться роз’яснювальна робота щодо повноважень управління юстиції, 
можливостей та порядку працевлаштування тощо. Під час проведення пра-
воосвітніх заходів у закладах загальної середньої освіти популяризується 
професія юриста.

Наказом від 22 травня 2017 року № 89/5 затверджено Порядок ста-
жування громадян з числа молоді в Головному територіальному управлінні 
юстиції у Чернігівській області. До стажування запрошується молодь віком 
до 25 років, які є студентами третього і вище курсів вищих навчальних 
закладів за спеціальностями «Право» або отримали вищу освіту у галузі 
знань «Право» та не перебувають на посадах державної служби. Стажу-
вання молоді здійснюється строком до шести місяців у вільний від навчання 
(роботи) час в межах робочого часу працівників Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області. 

За півроку стажування пройшли 10 осіб. Найбільше молодь цікавилась 
роботою органів державної виконавчої служби по організації примусового 

виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб). Деякі 
вивчали повноваження з організації роботи установ нотаріату Чернігівської 
області, реєстрації нормативно-правових актів, інформуванням громадян 
про їх права і свободи, реалізації проектів, пов’язаних із правовою освітою 
населення тощо. 

Гранична чисельність органів юстиції Чернігівської області складає 
526,5 штатних одиниць, із них 416 штатних одиниць є посадами державної 
служби, що складає 79 %. Відповідно до Закону України «Про сприяння 
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» молоддю в Україні 
вважаються громадяни України віком від 14 до 35 років.

Більшість посад державної служби Головного територіального управ-
ління юстиції у Чернігівській області займає саме молодь. Так, 56 % дер-
жавних службовців мають вік до 35 років і 44 % - більше 35 років. Звичайно 
більшість молодих фахівців у віці до 35 років займають посади державної 
служби категорії «В» - 87 % від їх загальної чисельності і 13 % таких дер-
жавних службовців працюють на посадах державної служби категорії «Б».

Завдяки проведеному реформуванню державної служби відбувається 
поступове збільшення заробітної плати, що є не останнім чинником для мо-
лоді при виборі майбутньої професії. 

Більш детальну інформацію з питань працевлаштування на посади 
державної служби в Головному територіальному управлінні юстиції у Чер-
нігівській області та його структурних підрозділах можна отримати у відділі 
персоналу за адресою: місто Чернігів, проспект Миру, 43, кабінет 109. Оз-
найомитись з переліком вакантних посад державної служби можна як на 
сайті Національного агентства України з питань державної служби у рубри-
ці «Вакансії», так і на сайті Головного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області в рубриці «Головне територіальне управління юстиції 
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад».

Начальник Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області 

Олег Трейтяк

Щодо питання «автоматичності» переходу права оренди земельної 
ділянки у разі переходу права власності на об’єкт нерухомого майна

Поновлення батьківських 
прав

Статтею 51 Конституції України встановлено, що сім’я, ди-
тинство, материнство і батьківство охороняються державою. 

Сімейне законодавство України ґрунтується на необхідності 
зміцнення сім’ї, побудови сімейних відносин на почуттях взаємопо-
ваги, взаємодопомоги. Батьки зобов’язані піклуватися про дитину, 
утримувати її до досягнення повновноліття. Проте, на жаль, є випад-
ки, коли батьки ухиляються від своїх обов’язків щодо дітей. 

За певних обставин батько (мати) можуть бути позбавлені су-
дом батьківських прав.

Позбавлення батьківських прав має безстроковий характер, 
але у разі, коли у способі життя недбалих батьків відбуваються сут-
тєві зміни на краще, суд за їх заявою може поновити їх в правах. Це 
питання на законодавчому рівні регулюється статтею 169 Сімейного 
кодексу України. 

Мати, батько, позбавлені батьківських прав, мають право на 
звернення до суду з позовом про поновлення батьківських прав. Як 
позбавлення, так і поновлення батьківських прав відбувається в су-
довому порядку.

Звертатися до суду про поновлення батьківських прав має той 
з батьків, хто був позбавлений батьківських прав особисто. У понов-
ленні батьківських прав зацікавлені в першу чергу самі батьки. Ніхто 
інший, навіть органи опіки та піклування чи прокурор, не можуть 
виступати позивачами у справах по поновлення батьківських прав.

Відповідачем по цій справі буде особа, за позовом якої батька 
(мати) було позбавлено в батьківських правах: другий з батьків, 
опікун, піклувальник, особа, в сім’ї якої проживає дитина, заклад 
охорони здоров’я, навчальний або інший дитячий заклад, в якому 
вона перебуває, орган опіки та піклування, прокурор, а також сама 
дитина, яка досягла чотирнадцяти років (стаття 165 Сіменйного ко-
дексу). Якщо дитина після позбавлення батьківських прав передана 
до дитячого закладу, то відповідачем буде ця юридична особа.

Поновлення батьківських прав неможливе, якщо дитина була 
усиновлена і усиновлення не скасоване або не визнане судом не-
дійсним. Також це неможливо, якщо на час розгляду справи судом 
дитина досягла повноліття. 

Пред’явлення позову про поновлення батьківських прав зо-
бов’язує суд до значної аналітичної роботи, адже належить з’ясувати 
не лише те, чи змінилася поведінка позивача взагалі, а головне те, 
наскільки ці зміни є глибокими і стійкими, щоби однозначно підтвер-
дити його виправлення.

До уваги береться також зміна способу життя особи, позбавле-
ної батьківських прав, зміна ставлення до дитини та її виховання. Не 
менш важливим є глибина та стійкість позитивних змін, що можуть 
бути підставою для поновлення батьківських прав.

При вирішенні справи про поновлення батьківських прав одного 
з батьків суд бере до уваги: думку другого з батьків, інших осіб, з ким 
проживає дитина, письмовий висновок органу опіки та піклування і 
думку самої дитини.

Поновлення батьківських прав безпосередньо пов’язане не 
тільки із зміною поведінки особи, позбавленої батьківських прав, 
та обставинами, що були підставою для позбавлення батьківських 
прав, але і з оцінкою ситуації самою дитиною. Її неприйняття батька 
(матері), відсутність доброго ставлення до них, викликане попере-
днім досвідом спільного проживання, не можна ігнорувати.

Тому у справах про поновлення батьківських прав треба за до-
помогою педагога виявити волю дитини. При чому акцент робиться 
не на правовій стороні того, що відбувається, яку дитина не може 
оцінити, а на питанні, чи хоче дитина повернутись до батька (матері). 
Дитина, яка може висловити свою думку, має бути вислухана при 
спору про позбавлення батьківських прав і поновлення батьківських 
прав.

І якщо, на думку суду, який оцінює всі докази по справі, в тому 
числі і позицію дитини, поновлення батьківських прав не в інтере-
сах дитини, суд вправі відмовити в задоволенні позову. Поновлення 
батьківських прав і повернення дитини батькам допускається тільки 
в тому випадку, якщо це відповідає інтересам дитини.

Рішення суду про поновлення батьківських прав після набрання 
ним законної сили суд надсилає органу державної реєстрації актів 
цивільного стану за місцем реєстрації народження дитини. Момен-
том поновлення батьківських прав є день вступу в законну силу від-
повідного рішення суду. З цього моменту відновлюються всі права і 
обов’язки батька (матері), які були втрачені ним в результаті позбав-
лення батьківських прав, зокрема, особисті немайнові права щодо 
дитини; право на захист дитини; право на пільги та державну допо-
могу, що надаються сім’ям з дітьми; право бути усиновлювачем, опі-
куном та піклувальником; право одержати в майбутньому майнові 
права, пов’язані із батьківством у разі своєї непрацездатності (право 
на утримання від дитини, право на пенсію та відшкодування шкоди у 
разі втрати годувальника, право на спадкування).

У разі відмови в позові про поновлення батьківських прав 
повторне звернення із позовом про поновлення батьківських прав 
можливе лише після спливу одного року з часу набрання чинності 
рішенням суду про таку відмову. Вказаний річний термін починає 
спливати з наступного дня після набрання законної сили відповід-
ним рішенням суду.

Провідний спеціаліст відділу державної реєстрації актів 
цивільного стану Управління державної реєстрації 

Головного територіального управління юстиції  
у Чернігівській області  

Олена Білевич 

Конституцією України закріплено, що конфіскація майна 
може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, 
обсязі та порядку, встановлених законом. 

Конфіскація майна застосовується у кримінальному та адміні-
стративному судочинстві. Кримінальний кодекс України визначає 
поняття конфіскації майна як примусове безоплатне вилучення у 
власність держави всього або частини майна, яке є власністю за-
судженого. В свою чергу у адміністративному судочинстві застосо-
вується конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або 
безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення та по-
лягає в примусовій безоплатній передачі цього предмета у власність 
держави за рішенням суду. 

Виконання рішень про конфіскацію майна здійснюється органа-
ми державної виконавчої служби в порядку, встановленому Зако-
ном України «Про виконавче провадження».

Приватними виконавцями виконання рішень про конфіскацію 
майна не здійснюється.

Отримавши на виконання виконавчий документ про конфіска-
цію майна, державний виконавець відкриває виконавче проваджен-
ня, виявляє майно, що підлягає конфіскації, та звертає на нього 
стягнення у відповідності до вимог Закону України «Про виконавче 
провадження». 

Чи все належне боржникові майно підлягає примусовому безо-
платному вилученню у власність держави, чи певна його частина 
або конкретні предмети – чітко визначено виконавчим документом. 

Майно, на яке за Законом України «Про виконавче проваджен-
ня» не може бути звернено стягнення, конфіскації не підлягає.

Наклавши арешт на майно, державний виконавець не сам 
визначає його вартість, а залучає суб’єкта оціночної діяльності – 
суб’єкта господарювання для проведення оцінки конфіскованого 

майна з метою подальшої передачі на реалізацію. 
Кошти, отримані від реалізації конфіскованого майна, перерахо-

вуються до державного бюджету.
Разом з цим, розпорядження конфіскованим нереалізованим 

майном здійснюється у відповідності до Порядку розпорядження 
майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам дер-
жавної виконавчої служби, затвердженим постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 11 липня 2002 року № 985 (далі – Порядку).

Коло органів та осіб, які можуть безоплатно отримати конфіско-
ване майно, визначене Порядком.

  Відповідно до п. 11 Порядку, з метою забезпечення розпоря-
дження конфіскованим майном у способи, відмінні від реалізації, ке-
рівник органу державної виконавчої служби утворює комісію (далі 
– Комісія), яка складається з представників відповідного органу дер-
жавної виконавчої служби, державної податкової інспекції у районі, 
місті (крім м. Києва), районної у місті, об’єднаної та спеціалізованої 
державної податкової інспекції головного управління ДФС (далі 
- місцева податкова інспекція), а якщо майно вилучено митницею 
ДФС – представників відповідної митниці ДФС. 

Головою Комісії є керівник органу державної виконавчої служби.
Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів, підпи-

суються присутніми на засіданні членами комісії та затверджуються 
керівником відповідного органу державної виконавчої служби.

Наприклад, якщо конфісковане майно, у тому числі транспортні 
засоби, пройшло процедуру реалізації та не було реалізоване, дер-
жавний виконавець вносить на розгляд Комісії пропозицію щодо 
безоплатної передачі майна органам державної влади, закладам 
охорони здоров’я, освіти, соціального забезпечення, соціального 
захисту, зокрема закладам, у яких виховуються діти-сироти та діти, 
позбавлені батьківського піклування, дитячим будинкам сімейного 
типу, прийомним сім’ям, будинкам дитини при установах виконання 

покарань, установам виконання покарань, слідчим ізоляторам, вій-
ськовим формуванням, а також на благодійні цілі. 

У разі прийняття Комісією рішення про можливість безоплатної 
передачі майна орган державної виконавчої служби розміщує ін-
формацію щодо цього майна на веб-сайті з питань реалізації ареш-
тованого державними виконавцями майна. 

Якщо протягом місяця з моменту розміщення повідомлення 
жодна з осіб, яким надано право на безоплатне отримання майна, 
не звернулася до державного виконавця щодо його отримання, дер-
жавний виконавець виносить на розгляд Комісії питання щодо пере-
робки, знищення (утилізації) майна. 

Рішення щодо переробки, знищення (утилізації) майна прийма-
ється також у разі, коли за рішенням Комісії майно не було безоп-
латно передано жодній з осіб, які виявили бажання його отримати. 

Знищення (утилізація) майна також проводиться у присутності 
членів Комісії та оформлюється відповідним актом. 

Виконання рішень щодо конфіскації майна, вилученого митни-
ми органами, здійснюється органами державної виконавчої служби 
у вищенаведеному порядку з урахуванням особливостей Порядку 
обліку, зберігання, оцінки вилученого митницями ДФС майна, щодо 
якого винесено рішення суду про конфіскацію, передачі його орга-
нам державної виконавчої служби і розпорядження ним, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2001 №1724.

Головний спеціаліст сектору аналітики
та статистики Управління державної 

виконавчої служби Головного територіального
управління юстиції у Чернігівській області  

Людмила Олєйнікова

Норми статті 120 Земельного кодексу 
України та статті 377 Цивільного кодексу 
України закріплюють загальний принцип ці-
лісності об’єкту нерухомості із земельною ді-
лянкою, на якій цей об’єкт розташований. За 
цими нормами визначення правового режиму 
земельної ділянки перебуває у прямій залеж-
ності від права власності на будівлю і споруду 
та передбачається механізм роздільного пра-
вового регулювання нормами цивільного за-
конодавства майнових відносин, що виника-
ють при укладенні правочинів щодо набуття 
права власності на нерухомість, і правового 
регулювання нормами земельного і цивіль-
ного законодавства відносин при переході 
прав на земельну ділянку у разі набуття права 
власності на нерухомість.

Так, статтею 377 Цивільного кодексу Украї-
ни встановлено, що до особи, яка набула право 
власності на житловий будинок (крім багатоквар-
тирного), будівлю або споруду, переходить пра-
во власності, право користування на земельну 
ділянку, на якій вони розміщені, без зміни її 
цільового призначення в обсязі та на умовах, 
встановлених для попереднього землевласника 
(землекористувача). Відповідні положення також 
містяться і в частинах 1 та 2 статті 120 Земельно-
го кодексу України. 

Проте постає доволі логічне запитання - а 
коли ж саме власник нерухомого майна набуває 
право користування земельною ділянкою, на 
якій розташований такий об’єкт? І дійсно, думки 
правників з цього приводу розділились. Дехто 
стверджує, що зміна орендаря земельної ділянки 
здійснюється «автоматично» зі зміною власника 
нерухомого майна, що розташоване на такій 
землі. Інші вважають, що право користування 
земельною ділянкою, на якій розташований при-
дбаний об’єкт нерухомого майна, виникає ви-
ключно після державної реєстрації такого права 
в Державному реєстрі речових прав на нерухоме 
майно, як того вимагає стаття 125 Земельного 
кодексу України. 

Для внесення певної ясності щодо цих пи-
таннь потрібно звернутися не тільки до норм за-
конодавства, але й до судової практики, оскільки 
вона в умовах «незавершеності» правового ре-
гулювання нормами права формує правові пози-
ції, які в подальшому можуть використовуватись 
і в правозастосовній діяльності.

Проте практика судів цивільної, господар-

ської та адміністративної юрисдикцій відносно 
тлумачення норм, що регулюють відповідні пра-
вовідносини, кардинально різниться. 

Так, для судів господарської юрисдикції при-
таманною є позиція, відповідно до якої право ко-
ристування земельною ділянкою, на якій розта-
шований придбаний жилий будинок, будівля або 
споруда, виникає після державної реєстрації та-
кого права в Державному реєстрі речових прав 
на нерухоме майно, що, в свою чергу, узгоджу-
ється з положденнями статті 125 Земельного ко-
дексу України та статтею 3 Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень».

Для прикладу, в постановах Верховного 
суду України № 922/1008/15 від 30.11.2016; № 
922/1009/15 від 07.12.2016; № 922/5468/14 від 
12.04.2017; № 922/207/15 від 12.04.2017 судді 
приходять до висновку, що правовий механізм 
переходу прав на землю, пов’язаний із пере-
ходом права на будинок, будівлю або спору-
ду, визначено у статті 120 Земельного кодексу 
України. Як вбачається із положень статті 120 
Земельного кодексу України, виникнення права 
власності на об’єкт нерухомості не є підставою 
для автоматичного виникнення права власності 
чи укладення (продовження, поновлення) до-
говору оренди земельної ділянки. Водночас за 
змістом статті 125 Земельного кодексу право 
власності на земельну ділянку, а також право 
постійного користування та право оренди зе-
мельної ділянки виникають з моменту державної 
реєстрації цих прав. Зважаючи на ці положення, 
новий власник земельної ділянки не звільняється 
від необхідності оформлення права на земельну 
ділянку відповідно до вимог законодавства. Ана-
ліз наведених норм матеріального права дає під-
стави для висновку, що з моменту виникнення 
права власності на нерухоме майно у власника 
виникає обов’язок оформити та зареєструвати 
речове право на відповідну земельну ділянку, 
розташовану під цією будівлею.

В свою чергу, суди адміністративної юрис-
дикції більш тяжіють до позиції, що право ко-
ристування земельною ділянкою, на якій розта-
шований придбаний жилий будинок, будівля або 
споруда, виникає одночасно та автоматично із 
виникненням права власності на такий будинок, 
будівлю або споруду в силу прямої вказівки за-
кону. 

Так, в постановах Верховного суду Укра-
їни № 2а-10596/12/2670 від 12.09.2017 та № 

21-804а16 від 08.08.2016 судді приходять до 
висновку, що відповідно до положень, закріпле-
них частиною третьою статті 7 Закону України 
«Про оренду землі», до особи, якій перейшло 
право власності на житловий будинок, будів-
лю або споруду, що розташовані на орендова-
ній земельній ділянці, також переходить право 
оренди на цю земельну ділянку. Договором, 
який передбачає набуття права власності на 
житловий будинок, будівлю або споруду, при-
пиняється договір оренди земельної ділянки 
в частині оренди попереднім орендарем зе-
мельної ділянки, на якій розташований такий 
житловий будинок, будівля або споруда. Якщо 
певна фізична чи юридична особа набула пра-
ва власності на будівлю або його частину, що 
розташовані на орендованій земельній ділянці, 
то до набувача переходить право користування 
земельною ділянкою, на якій вони розміщені, на 
тих самих умовах і в тому ж обсязі, що були у по-
переднього землекористувача. Крім того, до но-
вого власника об’єкта нерухомості переходить 
і встановлений податковим законом обов’язок 
зі сплати податку за земельну ділянку, на якій 
розташоване набуте ним майно. 

При цьому, в даному випадку відповідні су-
дові рішення не містять жодних вказівок щодо 
необхідності вчинення будь-яких додаткових дій 
щодо оформлення прав на такі земельні ділянки 
(реєстрація в Державному реєстрі речових прав 
на нерухоме майно або укладення договорів 
оренди і т.д.).

Тобто на сьогоднішній день однозначної та 
чіткої відповіді на питання щодо «автоматичнос-
ті» переходу прав користування на земельну 
ділянку, на якій розташовано об’єкт нерухомого 
майна, у разі набуття прав на такий об’єкт не 
містить ні законодавство, ні судова практика, а 
певна ясність відносно регулювання цих право-
відносин може бути внесена лише законодавцем 
шляхом конкретизації положень статтей 377 
Цивільного кодексу України та 120 Земельного 
кодексу України, та їх співвідношення з поло-
женнями статтей 125, 126 Земельного кодексу 
України і статті 3 Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень».

Головний спеціаліст віддліу з питань нотаріату
Головного територіального управління юстиції

у Чернігівській області 
 Станіслав Веремієнко

Що відбувається з майном, конфіскованим за рішенням суду?
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Викривачі корупції

Примусове виконання рішень в нашій державі здійснюється у відпо-
відності до вимог Закону України «Про виконавче провадження» (далі- 
Закон) та покладається на органи державної виконавчої служби, а також 
на приватних виконавців, правовий статус та організація діяльності яких 
встановлюється Законом України «Про органи та осіб, які здійснюють при-
мусове виконання судових рішень і рішень інших органів». 

Одним із заходів примусового виконання рішень, встановлених стат-
тею 10 Закону, є звернення стягнення на кошти, цінні папери, інше майно 
(майнові права), корпоративні права, майнові права інтелектуальної влас-
ності, об’єкти інтелектуальної, творчої діяльності, інше майно (майнові 
права) боржника, у тому числі якщо вони перебувають в інших осіб або 
належать боржникові від інших осіб, або боржник володіє ними з іншими 
особами.

Отже в ході примусового виконання рішення державний чи приватний 
виконавець можуть звернути стягнення на цінні папери, у тому числі акції, 
з метою їх подальшої реалізації в рахунок погашення боргу за виконавчим 
документом.

Відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» 
цінним папером є документ установленої форми з відповідними реквізита-
ми, що посвідчує грошове або інше майнове право, визначає взаємовідно-
сини емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) і особи, що 
має права на цінний папір, та передбачає виконання зобов’язань за таким 
цінним папером, а також можливість передачі прав на цінний папір та прав 
за цінним папером іншим особам. 

Інформація про цінні папери - їх вид, номінальна вартість і кількість, 
емітентів, власників іменних цінних паперів, уповноважених ними осіб, 
управителів, заставодержателів, інших осіб, наділених відповідними пра-
вами щодо цінних паперів, що містять інформацію, яка дає можливість 
ідентифікувати названих осіб, тощо міститься в система депозитарного 
обліку цінних паперів.

Виявивши цінні папери, виконавець їх описує та передає на реаліза-
цію.

Реалізація цінних паперів, на які звернено стягнення, відбувається у 
відповідності до вимог Закону України «Про державне регулювання ринку 
цінних паперів в Україні», Закону України «Про цінні папери та фондовий 
ринок», Закону України «Про виконавче провадження» та Порядку реалі-
зації на фондовій біржі цінних паперів, на які звернено стягнення, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку № 1853 від 25.12.2012, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
22.01.2013 за № 159/22691. 

Порядок реалізації на фондовій біржі цінних паперів, на які звернено 
стягнення, регулює процедуру реалізації на фондовій біржі цінних паперів, 
на які звернено стягнення, які можуть бути допущені до торгівлі на фон-
довій біржі відповідно до законодавства та поширюється на органи дер-
жавної виконавчої служби, приватних виконавців, фондові біржі та інших 
професійних учасників фондового ринку.

Реалізація цінних паперів, на які звернено стягнення, здійснюється на 
фондовій біржі, яка має ліцензію на провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, 
видану у встановленому порядку Державною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку або Національною комісією з цінних паперів та фондово-
го ринку, має електронну торговельну систему та правила якої визначають 
порядок проведення біржових торгів щодо реалізації цінних паперів, на які 
звернено стягнення, шляхом їх продажу на аукціоні та з якою орган дер-
жавної виконавчої служби або приватний виконавець уклав відповідний 
договір.

На фондовій біржі реалізація цінних паперів, на які звернено стягнен-
ня, здійснюється відповідно до законодавства та правил такої фондової 

біржі, які повинні містити порядок реалізації цінних паперів, на які звернено 
стягнення, шляхом їх продажу на аукціоні.

Для проведення аукціону орган державної виконавчої служби або 
приватний виконавець укладає договір про проведення аукціону з фон-
довою біржею.

Орган державної виконавчої служби або приватний виконавець також 
укладає договір з торговцем цінними паперами, якому доручає реаліза-
цію цінних паперів на фондовій біржі за визначену винагороду за надані 
послуги з реалізації цінних паперів, на які звернено стягнення. При цьому 
винагорода встановлюється у відсотковому відношенні до продажної ціни 
лота та становить не більше трьох відсотків від продажної ціни лота.

Слід зауважити, що не з кожним торговцем цінними паперами орган 
державної виконавчої служби чи приватний виконавець може укласти до-
говір про про проведення аукціону з фондовою біржею, а лише з тим, який 
відповідає вичерпному переліку встановлених вимог, а саме таким:

• здійснювати діяльність на підставі ліцензії на провадження профе-
сійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними 
паперами, а саме брокерської діяльності, видану у встановленому 
порядку Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

• мати ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності де-
позитарної установи, видану у встановленому порядку Державною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку або Національною ко-
місією з цінних паперів та фондового ринку;

• бути членом фондової біржі, з якою органом державної виконавчої 
служби або приватним виконавцем укладено відповідний договір;

• протягом останнього року не притягувався до відповідальності за 
правопорушення на ринку цінних паперів.

Фондова біржа надає органу державної виконавчої служби або при-
ватному виконавцю перелік торговців цінними паперами, допущених до 
укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових 
інструментів на такій фондовій біржі.

Фондова біржа проводить аукціон щодо реалізації цінних паперів, на 
які звернено стягнення, за заявкою торговцем цінними паперами, яка має 
містити: інформацію про емітента цінних паперів; інформацію про цінні па-
пери; початкову ціну лота.

До заявки додаються документи, надані торговцю цінними папера-
ми органом державної виконавчої служби або приватним виконавцем, а 
саме: копія виконавчого документа, а в разі наявності зведеного виконав-
чого провадження також довідка державного виконавця або приватного 
виконавця щодо загальної кількості виконавчих документів та суми, що 
підлягає стягненню за ними; копія постанови про опис та арешт майна 
боржника; копії документів, що підтверджують право власності на цінні 
папери, на які звернено стягнення; інші необхідні документи, передбачені 
Інструкцією з організації примусового виконання рішень.

З отриманням належним чином оформлених документів фондова 
біржа визначає дату і час проведення аукціону з продажу цінних паперів, 
на які звернено стягнення, а також забезпечує допуск учасників до прове-
дення аукціону, організовує біржові торги та оформлює їхні результати, ви-
значає переможця аукціону, готує та реєструє біржові контракти, інформує 
учасників аукціону про результати його проведення, забезпечує проведен-
ня необхідних розрахунків за результатами аукціону.

Кожен клієнт, який має намір придбати цінні папери, на які звернено 
стягнення, на момент подання заявки на купівлю повинен мати відкритий 
рахунок у цінних паперах в обраній ним депозитарній установі.

Слід зауважити, що початкова ціна лота визначається на підставі акта 
оцінки цінних паперів, на які звернено стягнення (іншого документа, що 

визначає ціну), яка здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 
виконавче провадження».

Під час проведення аукціону з реалізації цінних паперів, на які зверне-
но стягнення, ведеться протокол (далі - протокол аукціону), який має місти-
ти такі дані: номер лота, початкова ціна лота та продажна ціна лота; сума 
сплаченого гарантійного внеску; відомості про учасника аукціону, який 
запропонував продажну ціну лота; розмір винагороди, яку переможець 
аукціону має сплатити фондовій біржі.

Протокол аукціону підписується фондовою біржею, торговцем цінни-
ми паперами та переможцем аукціону протягом двох робочих днів.

На підставі підписаного протоколу аукціону переможець аукціону 
укладає біржовий контракт та протягом трьох робочих днів з дати укла-
дання біржового контракту сплачує на визначений рахунок біржі вартість 
придбаних цінних паперів, біржовий збір у розмірі одного відсотка від вар-
тості придбаних цінних паперів, на які звернено стягнення, з урахуванням 
суми гарантійного внеску, сплаченого покупцем за участь у торгах, щодо 
зазначених цінних паперів у біржовому контракті.

Протягом двох робочих днів після закінчення терміну оплати цінних 
паперів покупцем фондова біржа перераховує на рахунок органу держав-
ної виконавчої служби або приватного виконавця сплачену покупцем пов-
ну суму вартості цінних паперів, на які звернено стягнення.

Аукціон може бути припинено фондовою біржею, цінні папери знято 
з продажу в разі невиконання умов порядку проведення аукціону, визна-
чених фондовою біржею та Порядку реалізації на фондовій біржі цінних 
паперів, на які звернено стягнення. У цьому випадку аукціон вважається 
таким, що не відбувся.

Аукціон вважається таким, що не відбувся, у разі:
• відсутності покупців або наявності тільки одного покупця;
• несплати в установлений строк переможцем аукціону належної 

суми грошових коштів за придбані цінні папери, на які звернено 
стягнення;

• непідписання переможцем аукціону протягом двох робочих днів 
протоколу аукціону.

Якщо аукціон не відбувся у зв’язку з відсутністю покупців або наяв-
ністю тільки одного покупця, фондова біржа у триденний строк інформує 
орган державної виконавчої служби або приватного виконавця.

Якщо аукціон не відбувся у зв’язку з несплатою в установлений строк 
переможцем аукціону належної суми за придбані цінні папери, фондова 
біржа протягом трьох робочих днів від дня закінчення строку перераху-
вання коштів повідомляє про це орган державної виконавчої служби або 
приватного виконавця.

Якщо аукціон не відбувся тричі, то цінні папери, на які звернено стяг-
нення, знімаються з продажу на такій фондовій біржі, про що фондова бір-
жа протягом трьох робочих днів повідомляє орган державної виконавчої 
служби або приватного виконавця.

У разі якщо цінні папери, на які звернено стягнення, були виставлені 
на аукціон, але не були реалізовані, такі цінні папери підлягають подальшій 
реалізації на фондовій біржі за ціною, що становить 75 відсотків початко-
вої ціни лота.

У разі повторної нереалізації на аукціоні цінні папери підлягають по-
дальшій реалізації на фондовій біржі за ціною, що становить 50 відсотків 
початкової ціни лота.

Спори, що виникають при реалізації цінних паперів, на які звернено 
стягнення, вирішуються у судовому порядку.

Начальник Головного територіального управління юстиції  
у Чернігівській області   

Олег Трейтяк

Державна реєстрація розірвання шлюбу осіб, 
засуджених до позбавлення волі

  
Протягом останніх років зроблено впевнений крок щодо вдосконалення дію-

чого законодавства України з питань сімейних відносин та наближення його до 
європейських стандартів. Зміни, внесені до нормативного порядку розірвання 
шлюбу, безумовно відповідають інтересам громадян, оскільки істотно спрощують 
цей процес, а також вирішують питання реалізації всіма без виключення особами 
своїх особистих немайнових та майнових прав, пов’язаних зі шлюбом та сім’єю. 

В Законі України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» знайшли за-
кріплення норми, згідно з якими засуджені до позбавлення волі особи, незалежно від 
строку покарання, мають можливість ініціювати питання розірвання їх шлюбу в судово-
му порядку або розірвати шлюб в органах державної реєстрації актів цивільного стану 
за взаємною згодою з другим із подружжя та у разі відсутності спільних дітей. Справа 
про розірвання шлюбу за заявою особи, засудженої до позбавлення волі, може бути 
розглянута судом за участю представника такої особи. При розгляді справи в суді вра-
ховуються вимоги засудженої особи щодо реалізації її майнових прав, участі у вихованні 
дітей тощо.

Крім того, вказаним законодавчим актом не передбачається проведення державної 
реєстрації розірвання шлюбу на підставі рішення суду про розірвання шлюбу. 

Рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, є остаточним доку-
ментом, що засвідчує факт розірвання шлюбу і позбавляє необхідності виконання гро-
мадянами зайвих процесуальних дій щодо реєстрації розірвання шлюбу та отримання 
відповідного свідоцтва. 

У разі розірвання шлюбу в судовому порядку рішення суду, яке набрало законної 
сили, надсилається судом до органу державної реєстрації актів цивільного стану за міс-
цем ухвалення рішення для внесення відомостей до Державного реєстру актів цивільно-
го стану громадян та проставлення відмітки в актовому записі про шлюб. 

Водночас враховуючи дію законів у часі, Законом України «Про державну реєстра-
цію актів цивільного стану» передбачено, що розірвання шлюбу, здійснене судом до 27 
липня 2010 року, підлягає обов’язковій державній реєстрації в органі державної реєстра-
ції актів цивільного стану. 

Також слід відмітити, що згідно з вимогами чинного законодавства відмітка про розі-
рвання шлюбу в паспортах осіб, шлюб між якими розірвано, не проставляється. 

 
Провідний спеціаліст відділу державної реєстрації актів цивільного стану 

Управління державної реєстрації  
Головного територіального управління юстиції 

 у Чернігівській області  
Ірина Скрипка 

Підстави відмови у державній реєстрації  
нормативно-правових актів та її правові наслідки

Одним з основних напрямків діяльності органів юстиції є 
здійснення правової експертизи та державної реєстрації норма-
тивно-правових актів центральних та місцевих органів виконав-
чої влади, які зачіпають права, свободи й законні інтереси грома-
дян або мають міжвідомчий характер. 

Після проведення правової експертизи нормативно-правово-
го акта уповноваженою особою управління юстиції приймається 
рішення про державну реєстрацію, повернення на доопрацюван-
ня або відмову у державній реєстрації нормативно-правового 
акту.

Рішення про відмову у державній реєстрації приймається, 
якщо нормативно-правовий акт:

а) не відповідає Конституції та законам України, іншим актам 
законодавства, Конвенції про захист прав людини і основопо-
ложних свобод 1950 року і протоколам до неї, міжнародним дого-
ворам України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною 
Радою України, та забов’язанням України у сфері європейської 
інтеграції та праву Європейського союзу;

б) видано з порушенням вимог законодавства або без ураху-
вання практики Європейського суду з прав людини, зокрема акт:

- порушує чи обмежує встановлені законом права, свободи й 
законні інтереси громадян, підприємств, установ та організацій 
або покладає на них не передбачені законодавством обов’язки;

- виходить за межі компетенції органу, що його видав;
- містить норми, що призводять або можуть призвести до вчи-

нення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
- не відповідає вимогам законодавства про мови;
- суперечить установленому порядку ведення діловодства;
- видано за наявності будь-якої з обставин, визначених у ча-

стині першій статті 25 Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (на під-
ставі повідомлення ДРС);

в) не узгоджено із заінтересованими органами або не пові-
домлено про позицію уповноваженого представника від всеукра-
їнських профспілок, їх об’єднань та уповноваженого представни-
ка від всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців щодо 

нормативно-правового акта, прийнятого міністерством та іншим 
центральним органом виконавчої влади з питань, що стосуються 
соціально-трудової сфери, та проведену роботу з врахування їх 
зауважень і пропозицій;

г) викладено з порушенням правил правопису та нормопро-
ектувальної техніки;

д) не узгоджується з дорученням, даним органу, що видав 
акт.

Умотивоване рішення про відмову в державній реєстрації 
нормативно-правового акта надсилається органу, що його ви-
дав, разом з оригіналом цього акта.

Суб’єкт нормотворення, якому відмовлено в державній реє-
страції нормативно-правового акта, має право протягом десяти 
днів після отримання рішення звернутися до керівника органу 
державної реєстрації, який прийняв рішення про відмову, із за-
явою про його перегляд з поданням додаткових матеріалів, що 
обґрунтовують потребу в такому перегляді. Зазначена заява роз-
глядається протягом десяти робочих днів.

Крім того, рішення головних територіальних управлінь юс-
тиції в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та 
Севастополі може бути оскаржено до Мін’юсту з дотриманням 
зазначеного десятиденного строку або в судовому порядку.

Нормативно-правовий акт, у державній реєстрації якого від-
мовлено, підлягає скасуванню органом, що його видав, у 5-ден-
ний термін з дня отримання рішення про відмову в державній 
реєстрації акта чи висновку за результатами розгляду скарги на 
рішення про відмову в державній реєстрації акта.

Копія відповідного розпорядчого документа в цей же строк 
направляється до органу державної реєстрації.

Головний спеціаліст відділу державної реєстрації
нормативно-правових актів Управління реєстрації 

нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти  
Головного територіального управління юстиції  

у Чернігівській області  
Ольга Падалка

Про реалізацію акцій, цінних паперів під час примусового виконання рішень суду

Одним з пріоритетних завдань на шляху розвит-
ку нашої країни на даний час є боротьба з корупцією. 
Проблему корупції неможливо подолати виключно 
зусиллями представників влади, адже є інша части-
на суспільства, яка покірно дає хабарі і замовчує цей 
факт. Корупційні злочини мають один із найвищих 
рівнів латентності. Інститут викривачів є важливим 
запобіжником для виникнення та поширення корупції 
у суспільстві.

Хто ж вони такі, викривачі корупції? Відповідно до 
статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» 
особа, яка надає допомогу в запобіганні і протидії ко-
рупції (викривач), - це особа, яка за наявності обґрун-
тованого переконання, що інформація є достовірною, 
повідомляє про порушення вимог цього Закону ін-
шою особою. Вищевказаною статтею також передба-
чено, що особи, які надають допомогу в запобіганні і 
протидії корупції, перебувають під захистом держави. 
За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та май-
ну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії 
корупції, або їх близьких осіб, у зв’язку із здійсненим 
повідомленням про порушення вимог Закону України 
«Про запобігання корупції», правоохоронними ор-
ганами до них можуть бути застосовані правові, ор-

ганізаційно-технічні та інші спрямовані на захист від 
протиправних посягань заходи, передбачені Законом 
України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть 
участь у кримінальному судочинстві».

Крім того Законом передбачено гарантії захи-
сту щодо анонімності та нерозголошення інформації 
щодо викривачів. Так, повідомлення про порушення 
вимог Закону України «Про запобігання корупції» 
може бути здійснене працівником відповідного орга-
ну без зазначення авторства, тобто анонімно. Анонім-
не повідомлення про порушення вимог цього Закону 
підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація 
стосується конкретної особи, містить фактичні дані, 
які можуть бути перевірені.

Інформація про викривача може бути розголоше-
на лише за його згодою, крім випадків, встановлених 
законом.

Гарантії захисту викривачів передбачено й у сфе-
рі трудових прав. Особа або член її сім’ї не може бути 
звільнена чи примушена до звільнення, притягнута до 
дисциплінарної відповідальності чи піддана з боку ке-
рівника або роботодавця іншим негативним заходам 
впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, 
відмова в призначенні на вищу посаду, скорочен-

ня заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів 
впливу у зв’язку з повідомленням нею про порушення 
вимог Закону України «Про запобігання корупції» ін-
шою особою.

Частиною першою статті 235 Кодексу законів про 
працю України визначено, що у разі звільнення без 
законної підстави або незаконного переведення на 
іншу роботу, у тому числі у зв’язку з повідомленням 
про порушення вимог Закону України «Про запобіган-
ня корупції» іншою особою, працівник повинен бути 
поновлений на попередній роботі органом, який роз-
глядає трудовий спір.

Частина четверта статті 235 Кодексу законів про 
працю України передбачає, що у разі наявності під-
став для поновлення на роботі працівника, який був 
звільнений у зв’язку із здійсненим ним або членом 
його сім’ї повідомленням про порушення вимог Зако-
ну України «Про запобігання корупції» іншою особою, 
та за його відмови від такого поновлення орган, який 
розглядає трудовий спір, приймає рішення про випла-
ту йому компенсації у розмірі шестимісячного серед-
нього заробітку.

Гарантії захисту викривачів в цивільному процесі 
передбачено статтею 53 Кодексу України про адміні-
стративні правопорушення. Так, Національне агент-
ство з питань запобігання корупції може бути залуче-

но як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог 
щодо предмета спору, на стороні позивача у справах 
щодо застосування керівником або роботодавцем чи 
створення ним загрози застосування негативних за-
ходів впливу до позивача (звільнення, примушування 
до звільнення, притягнення до дисциплінарної відпо-
відальності, переведення, атестація, зміна умов пра-
ці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення 
заробітної плати тощо) у зв’язку з повідомленням ним 
або членом його сім’ї про порушення вимог Закону 
України «Про запобігання корупції» іншою особою.

Отже, не дивлячись на те, що культура викри-
вання корупційних злочинів в нашій країні лише по-
чинає зароджуватися, законодавством передбачено 
досить широкий спектр гарантій захисту викривачів, 
що, в свою чергу, дозволяє сподіватися на активність 
свідомих громадян в цьому напрямку. Оскільки лише 
активна взаємодія влади і суспільства може дати по-
зитивні результати у сфері боротьби з корупцією. 

Головний спеціаліст сектору 
з питань запобігання і виявлення корупції 

Головного територіального управління юстиції
у Чернігівській області   

Юлія Бурзак
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Урочистості з нагоди відзначення Дня працівника ДВС
15 грудня 2017 року напередо-

дні відзначення Дня працівника 
державної виконавчої служби при-
вітали колег з професійним свя-
том.

З вітальними словами та поба-
жаннями міцного здоров’я, родин-
ного щастя, благополуччя, а також 
професійних перемог звернулися 
до присутніх начальник Головного 
територіального управління юстиції 
Олег Трейтяк, начальник Управління 
державної виконавчої служби Сергій 
П’ятниця, начальник Деснянського 
відділу державної виконавчої служби 
міста Чернігів Тетяна Шило, заступ-
ник начальника Чернігівського ра-
йонного відділу державної виконав-
чої служби Іван Веремій.

За професіоналізм, сумлінне став-
лення до своїх службових обов’язків 
найкращих працівників нагороджено 
та оголошено подяки.

Дитячі мрії мають збуватися!

Свято Миколая – це свято здійснення дитячих мрій, передноворіч-
них чудес і маленьких «приємностей».

Кажуть, що Микола приходить лише до слухняних дітей, які впро-
довж року гарно поводилися і допомагали батькам. А для команди 
Головного територіального управління юстиції всі діти рівні і заслуго-
вують на маленьке диво.

Тож, 19 грудня начальник Головного територіального управління юс-
тиції у Чернігівській області Олег Трейтяк, перший заступник начальника 
Сергій Рудий, начальник Управління державної реєстрації В’ячеслав Харді-
ков, начальник Управління реєстрації нормативно-правових актів, правової 
роботи та правової освіти Людмила Кузьміна завітали до Чернігівського 
навчально-реабілітаційного центру аби привітати вихованців закладу зі 
святом Святого Миколая та поділитися святковим настроєм та радісними 
моментами спілкування. Не забули керівники і про іграшки та солодощі для 
діточок.

МОЛОДЬ МАЄ ЗНАТИ ПРО ПРАВА!

Щороку органи юстиції області проводять тематичні зустрічі зі студента-
ми-правниками вищих навчальних закладів, під час яких інформують молодь 
про свою діяльність. Цьогоріч, в останній день Всеукраїнського тижня права, 
Головне територіальне управління юстиції відкрило свої двері для студентів  
II курсу спеціальності «Правознавство» Чернігівського кооперативного коледжу.

Начальник територіального управління юстиції Олег Трейтяк, перший заступник 
начальника Сергій Рудий, начальник Управління реєстрації нормативно-правових ак-
тів, правової роботи та правової освіти Людмила Кузьміна, в.о. начальника Управлін-
ня державної виконавчої служби Алла Єдомаха, головний спеціаліст відділу розгляду 
звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері держав-
ної реєстрації Олена Поперечна розповіли про структуру органів юстиції та напрямки 
їх діяльності, поінформували про реалізацію в області загальнонаціонального право-
просвітницького проекту Міністерства юстиції «Я МАЮ ПРАВО!», розвиток системи 
безоплатної правової допомоги та ін. Крім того, студенти дізналися про зміни у зако-
нодавстві про стягнення аліментів та підвищеної відповідальності батьків за несплату 
зобов’язань.

«Студентство завжди було і буде генератором соціальних змін, рушійною силою 
державних процесів. За молодими і активними людьми – майбутнє нашої країни», - 
зазначив на зустрічі керівник територіального управління юстиції.

А запрошений на захід приватний нотаріус Олександр Красногор поділився влас-
ним життєвим досвідом побудови успішної юридичної кар’єри. Він розповів молоді 
про сучасний нотаріат України, особливості нотаріальної діяльності та вимоги до кан-
дидатів, які хочуть розпочати приватну нотаріальну практику.

Головне територіальне управління юстиції у 
Чернігівській області інформує, що з метою мето-
дичного забезпечення роботи працівників юстиції 
Інститутом права та післядипломної освіти Мініс-
терства юстиції України  засновано журнал  «Право 
та юстиція». 

Журнал представляє собою науково-практичне ви-
дання, що об’єднує публікації загальнотеоретичного 
та практичного характеру і охоплює найрізноманітні-
ші сфери юридичної діяльності. У першому випуску 
зібрано статті провідних фахівців-практиків, видатних 
науковців, викладачів і аспірантів. У чисельних стат-

тях видання авторами представлено глибокий аналіз 
юридичних норм, висвітлено актуальні питання науки 
і практики, що можуть стати в нагоді практикуючим 
фахівцям та науковцям. Журнал також  містить цікаву 
добірку судової практики з різних галузей  судочин-
ства. Журнал «Право та юстиція»  орієнтований на 
працівників усіх галузей юридичної практики і науки.

Журнал виходитиме щоквартально. Перший номер 
вийшов у жовтні 2017 року. Підписний індекс – 60067.

Одночасно повідомляємо, що вийшли друком прак-
тичні посібники: «Бухгалтерський облік та податкова 
звітність самозайнятих осіб» (підписний індекс 60071), 

«Національно-патріотичне виховання дітей та моло-
ді» (підписний індекс 60066) та науково-практичний 
коментар «Закон України «Про звернення громадян» 
(підписний індекс 60064). 

Підписка на зазначені видання здійснюється через 
Державне підприємство по розповсюдженню періо-
дичних видань «ПРЕСА».

Відділ систематизації законодавства,
правової роботи та правової освіти 
Управління реєстрації нормативно-

правових актів, правової роботи
та правової освіти                                                                                                       

Журнал «Право та юстиція» – нове науково-практичне видання


