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На запитання громадян 
відповідає Міністр юстиції
Доброго дня, пане міністре! Знаю, що в кінці серпня почне діяти спеці-

альна процедура виїзду за кордон з дитиною, яка після розлучення бать-
ків проживає з одним з батьків. Збираюся у вересні поїхати із сином за 
кордон на море. Підкажіть, будь ласка, що мені треба робити – по крокам. 
Дякую! Ірина Кузьменко

Ми продовжуємо розвивати ініціативу #Чужих-
ДітейНеБуває, мета якої - захист прав найменших 
українців, наших дітей.

Дійсно, на початку липня Верховна Рада прийня-
ла другий пакет законів, однією з найбільш резо-
нансною нормою якого став виїзд дитини, яка про-
живає у неповній родині, за кордон. Дана норма 
вступить в силу вже 29 серпня. 

Як змінилися норми щодо виїзду дитини за кор-
дон при наявності боргу зі сплати аліментів?

Вже з лютого батьки, які проживають з дитиною, от-
римали змогу без перешкод виїжджати за кордон з ди-
тиною, якщо другий з батьків має заборгованість з аліментів 6 і більше місяців.

У новому пакеті ми пішли далі.
Безперешкодно поїхати з дитиною в іншу країну тому з батьків, який про-

живає з дитиною, можна буде, якщо інший з батьків має заборгованість з алі-
ментів 4 місяці. А для дітей з інвалідністю та тяжко хворих дітей – цей строк 
скорочено до 3 місяців. 

Ці норми стосуються усіх поїздок, навіть тих, тривалість яких перевищує 1 
місяць.

Які документи вам знадобляться? Для виїзду за межі країни треба взяти у 
місцевому органі державної виконавчої служби Мін’юсту або у приватного ви-
конавця довідку про наявність заборгованості. При перетині кордону пред’яви-
ти цю довідку співробітникам прикордонної служби. 

Якщо мова йде про виїзд з хворою дитиною, а борг становить рівно 3 місяці 
– необхідно також пред’явити документи, які підтверджують хворобу дитини.

Чи можна виїхати без дозволу другого з батьків, коли немає боргу зі 
сплати аліментів?

Так. Розробляючи другий пакет законів, ми передбачили можливість для 
батьків та матерів безперешкодно виїхати з дитиною за кордон строком до 1 
місяця для відпочинку, лікування, спортивних змагань чи навчання.

Більше того, ми урівняли в правах обох батьків. Тобто з дитиною може виїха-
ти як той з батьків, з ким живе малюк, так і той, хто живе окремо. 

Як вивезти на короткий строк дитину за кордон тому з батьків, хто про-
живає з дитиною, без дозволу іншого?

Перш за все, хочу наголосити, що вивезти дитину може лише матір чи бать-
ко, яка не перешкоджає другому з батьків бачитися з малюком і брати участь у 
вихованні свого сина чи доньки. 

За виконання першої умови достатньо поінформувати рекомендованим ли-
стом другого з батьків про тимчасовий виїзд дитини за межі України. 

У листі має бути указана мета поїздки, куди їде дитина, а також на скільки 
покидає територію України. Єдиний виняток з цього правила – відсутність ін-
формації про місце проживання другого з батьків.

При перетині кордону України прикордоннику необхідно пред’явити рішення 
суду про визначення місця проживання дитини або відповідний висновок орга-
ну опіки і піклування.

Як вивезти на короткий строк дитину за кордон тому з батьків, хто про-
живає окремо від дитини?

Для того, щоб скористатися правом поїздки з малюком за кордон той з бать-
ків, який проживає окремо від дитини, повинен належно виконувати батьківські 
обов›язки і, що найголовніше, не мати заборгованості зі сплати аліментів.

Батько чи матір, які проживають окремо, мають право на виїзд малюка за 
кордон. Для цього слід рекомендованим листом надіслати відповідне звернен-
ня до того з батьків, з ким дитина проживає.

Якщо дозвіл не наданий впродовж 10 днів з моменту, коли ви отримали від-
мітку про вручення повідомлення, можете сміливо йти до суду.

В порядку спрощеного позовного провадження (за скороченою процедурою) 
суддя має розглянути вашу заяву та надати дозвіл на виїзд дитини за кордон 
беззгоди другого з батьків.

При виїзді з України прикордонникам треба буде показати згоду другого з 
батьків на вивезення дитини або відповідне рішення суду.

Хочу наголосити, що повернутися в Україну треба до завершення строку, 
який вказаний у дозволі або визначений у рішенні суду.

Яке покарання за порушення строку вивезення дитини?
Аби збалансувати права й обов’язки батьків ми встановили реальну відпові-

дальність для порушників. 
За умисне порушення місячного строку встановлена адміністративна відпо-

відальність - штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів, а це від 1700 
до 3400 гривень. 

Окрім цього, такі батько чи матір втратять на рік право виїзду за кордон з 
дитиною.

Завдяки другому пакету законодавчих ініціатив #ЧужихДітейНеБуває діти 
матимуть можливість виїхати за кордон для подорожей, лікування, спортив-
них змагань та навчання.  І не бути заручниками шантажу або суперечок між 
колишніми чоловіком та дружиною.  Ще раз хочу подякувати всім, хто підтри-
мував нашу команду на цьому шляху!

Якщо у вас залишились питання з цього приводу, будь ласка, звер-
тайтесь до Єдиного контакт-центру системи безоплатної правової  
допомоги – 0 800 213 103.

Захищаймо права разом!

Що необхідно знати особі, яка 
хоче захистити свої порушені пра-
ва в Європейському суді з прав 
людини?

Європейський суд з прав люди-
ни (далі Суд)-це міжнародна судова 
установа, уповноважена розглядати 
заяви осіб, які скаржаться на по-
рушення своїх прав, передбачених 
Європейською конвенцією з прав 
людини.

Суд не може розглядати будь-які 
скарги. Він розглядає лише ті заяви, 
в яких йдеться про порушення га-
рантованих Конвенцією прав (одного 
або кількох) державами- сторонами 
Конвенції. Крім того, заявник може 
звернутися до Суду лише зі скарга-
ми, предмет яких перебуває в сфері 
відповідальності суб’єкта владних 
повноважень (наприклад, парламен-
ту, суду, прокуратури тощо) однієї з 
цих держав. Суд не розглядає заяви, 
спрямовані проти приватних осіб або 
недержавних інституцій. 

Заяви приймає Суд до розгляду 
лише після того, як були використа-
ні усі внутрішні засоби юридичного 
захисту, і лише протягом 6 місяців 
з дати винесення остаточного рі-
шення, тобто пройдено всі судові 
інстанції у власній країні (апеляція, 
касація). 

Суд не є апеляційною інстанцією 
стосовно національних судів і не 
уповноважений ні скасовувати, ні 
змінювати їхні рішення. Також він не 
може від імені людини напряму втру-
чатися в діяльність органу влади, на 
дії якого скаржаться. Суд не розгля-
дає заяву, що не відповідає цим умо-
вам прийнятності.

Офіційними мовами Суду є англій-
ська та французька, але за бажан-
ням особа можете звертатися до 
Секретаріату Суду офіційною мовою 
однієї з держав, що ратифікували 
Конвенцію (в тому числі й україн-
ською).

Суд приймає лише ті заяви, які на-
діслані поштою (а не по телефону). 

Тобто, формуляр заяви в паперовій 
версії з оригіналом підписів заявника 
чи заявників та/або їх уповноваже-
ного представника (представників) 
треба надіслати поштою. Якщо осо-
ба відсилає свою заяву електронною 
поштою або факсом, то їй обов’язко-
во потрібно продублювати таку аяву 
звичайною поштою, оскільки Суд 
потребує заяву з оригіналом підпису. 

Усю кореспонденцію необхідно 
надсилати за адресою: 

The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F-67075 Strasbourg cedex
FRANCE – ФРАНЦІЯ
Листи і документи, що надсила-

ються до Суду, не слід прошивати, 
склеювати чи скріплювати іншим чи-
ном. Усі сторінки повинні бути послі-
довно пронумеровані. Суд не повер-
тає надіслані йому документи, тому 
необхідно надсилати виключно копії 
документів, а не оригінали. 

Після отримання від заявника 
першого листа (формуляру заяви) 
Секретаріат Суду відкриває досьє 
за цією заявою, до якого долучати-
муться надіслані листи й документи. 
Але це лише в тому випадку, якщо 
заявник надішле належним чином 
заповнений формуляр і супровідні 
документи.

В разі, якщо Суд встановить, що 
заява не відповідає умовам при-
йнятності, заявнику буде надісла-
ний лист, в якому буде зазначено, 
що вимоги статті 47 Регламенту не 
було дотримано. В таких випадках 
Секретаріат не відкриває досьє і не 
зберігає документи. Але заявник 
можете подати нову заяву, тобто 
знову надіслати належним чином 
заповнений формуляр заяви та копії 
всіх необхідних документів і рішень, 
навіть якщо заявник вже надіслав їх 
раніше. Часткові подання не прийма-
тимуться.

Якщо надісланий формуляр був 
належним чином заповнений, Суд 

надсилає відповідь заявнику з пові-
домленням про те, що за її іменем 
було відкрито справу, номер якої 
потрібно зазначати в усіх наступних 
листах до Суду. Надалі до заявни-
ка можуть звернутися за додат-
ковою інформацією, документами 
чи роз’ясненнями, пов’язаними із 
заявою. Також Суд надсилає набір 
наклейок зі штрих-кодом, які треба 
буде наклеювати на листи, що заяв-
ник надсилатиме в Суд.

Заявник має своєчасно і сумлінно 
відповідати на листи Секретаріату 
Суду. Будь-яка затримка з відповід-
дю може розцінюватися як таке, що 
заявник не зацікавлений у продов-
женні провадження в Суді, і розгляд 
заяви відповідно припиняється. А 
вся документація знищується через 
шість місяців.

Немає необхідності бути особисто 
присутнім у Суді для усного викла-
дення обставин справи. Процедура 
розгляду справ Судом є письмовою, 
що не потребує особистої присутно-
сті у Суді. Заявника обов’язково буде 
поінформовано про будь-яке рішен-
ня, винесене Судом по його справі. 

Європейський суд взагалі не об-
межений термінами. Весь час прова-
дження в Європейському суді може 
тривати від 3х до 8ми років. 

Процедура розгляду справи без-
коштовна.

Для отримання детальної інфор-
мації щодо захисту своїх прав через 
Європейський суд з прав людини ре-
комендуємо звертатись за консуль-
тацією до Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській 
області (м. Чернігів, пр. Миру, 43) 
або скористатись необхідною інфор-
мацією на сайті Європейського суду 
українською мовою http://www.echr.
coe.int

Начальник  
Головного територіального 

управління юстиції  
у Чернігівській області 

Олег Трейтяк

СВІТЛАНА ГЛУЩЕНКО: ЗМІНИВСЯ ПОРЯДОК 
ОТРИМАННЯ РІШЕННЯ ПРО МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ 

ДИТИНИ В ОРГАНАХ ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ
Відповідно до змін, внесених до постанови Кабіне-

ту Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866, 
встановлено новий порядок підтвердження місця про-
живання дитини органами опіки та піклування під час 
вирішення питання її тимчасового виїзду за межі Укра-
їни. Про це повідомила заступник Міністра юстиції з 
питань виконавчої служби Світлана Глущенко.

За словами заступника Міністра, для того, щоб отрима-
ти підтвердження місця проживання дитини той з батьків, 
з ким дитина проживає, має подати до служби у справах 
дітей за місцем проживання дитини такі документи:
• заяву;
• копію паспорта заявника;
• копію паспорта дитини (у разі наявності);
• довідку про реєстрацію місця проживання заявника (у 

разі коли в паспорті відсутні дані про реєстрацію місця 
проживання);

• довідку про реєстрацію місця проживання дитини;
• копію свідоцтва про народження дитини;
• копію рішення суду про розірвання шлюбу (у разі наяв-

ності);
• підтвердження про відправлення рекомендованого ли-

ста згідно з вимогами, передбаченими абзацом пер-
шим частини п’ятої статті 157 Сімейного кодексу Украї-
ни (у разі наявності);

• копію документа, виданого лікарсько-консультативною 
комісією лікувально-профілактичного закладу, в поряд-

ку та за формою, встановленими МОЗ (подається для 
тимчасового виїзду за межі України дитини з інвалідні-
стю або тяжко хворої дитини).
«Служба у справах дітей розглядає зазначені докумен-

ти, відвідує дитину за місцем її проживання, проводить 
бесіду з тим із батьків, хто проживає окремо від дитини 
(у разі можливості її проведення), або бесіду з дитиною, 
яка досягла 14 років. Після цього служба готує висновок 
про підтвердження місця проживання дитини для її тимча-
сового виїзду за межі України. Відповідне рішення/розпо-
рядження приймається протягом семи робочих днів з дня 
подання заяви», - зазначила Світлана Глущенко.

Підставами для відмови у затвердженні висновку про 
підтвердження місця проживання дитини для її тимчасо-
вого виїзду за межі України є:

неподання заявником необхідних документів;
наявність рішення суду, в якому визначено місце прожи-

вання дитини з іншим із батьків або відкриття проваджен-
ня у справі щодо визначення місця проживання дитини.

За словами Світлани Глущенко, у разі, коли протягом 
десяти робочих днів з дня прийняття рішення/розпоря-
дження його не оскаржено, воно набирає законної сили і 
його завірена копія видається заявнику для пред’явлення 
під час перетинання державного кордону України. Таке 
рішення/розпорядження діє протягом одного року з дня 
набрання ним законної сили.

Як звернутися до Європейського суду  
з прав людини
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Державна реєстрація 
народження дитини з 

пропуском встановленого строку
Народження і смерть людини, укладення та розірвання шлюбу, 

встановлення батьківства та зміна імені – це акти цивільного ста-
ну, які визначають цивільно-правовий статус людини у суспільстві. 
Державна реєстрація народження – це юридичний факт, на під-
ставі якого дитина, яка народилася, стає повноправним суб’єктом 
правовідносин, що складаються у державі.

У статті 144 Сімейного кодексу України зазначено, що батьки зо-
бов’язані невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народжен-
ня дитини зареєструвати її народження у встановленому законом по-
рядку. Цей обов’язок встановлюється насамперед в інтересах дитини, 
оскільки, не будучи зареєстрованою, вона не зможе повноцінно набу-
вати прав й виконувати обов’язки як суб’єкт правовідносин. У вказа-
ній статті зазначено, що невиконання цього обов’язку є підставою для 
покладення на батьків дитини відповідальності, встановленої законом.

Але в житті трапляються випадки, коли народження дитини не заре-
єстроване досить тривалий час. Якщо заява про державну реєстрацію 
народження надійшла після закінчення 1 року з дня народження дити-
ни і до досягнення нею 16 років, то державна реєстрація народження 
провадиться відділом державної реєстрації актів цивільного стану за 
місцем проживання дитини на загальних підставах У цих випадках од-
ночасно подаються медичне свідоцтво про народження, медична довід-
ка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу, а також 
довідка з місця проживання дитини. За її відсутності дані про місце про-
живання дитини може бути підтверджені паспортом або паспортним до-
кументом одного з батьків чи законних представників дитини. Водночас 
подаються документи, що підтверджують походження дитини. 

У разі досягнення дитиною шістнадцяти років державна реєстрації її 
народження може проводитися за її особистою заявою з пред’явленням 
паспорта.

Головний спеціаліст відділу державної реєстрації актів 
цивільного стану Управління державної реєстрації 

Головного територіального управлінняюстиції  
у Чернігівській області

Тетяна Соловей

Шлюб за добу набирає обертів

Порядок ведення та користування Спадковим реєстром

 Дерево тримається корінням, а людина сім’єю! 

І це дійсно так. Проект Мін’юсту щодо державної реє-
страції шлюбу у скорочені строки за обраним заявниками 
місцем “Шлюб за добу” впевнено крокує Україною, ство-
рюючи сім’ї, які є первинним та основним осередком нашо-
го суспільства.

Нагадаємо, що вказаний пілотний проект запроваджено з 
метою апробації європейських стандартів у сфері державної 
реєстрації актів цивільного стану, спрямованих на створення 
сприятливих умов для отримання фізичними особами адміні-
стративних послуг у зазначеній сфері, та забезпечення реаліза-
ції гарантованого державою права на шлюб, зокрема для учас-
ників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених 
осіб, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 липня 
2016 року № 502-р «Про запровадження реалізації пілотного 
проекту щодо державної реєстрації шлюбу».

На сьогодні такий проект функціонує у 65 містах та 2 селах 
України. У порівнянні з 2017 роком (станом на 31.07.2017 - 34 
міста та 1 село) майже у 2 рази збільшилась кількість населе-
них пунктів, де молодята можуть скористатися послугою, заре-
єструвавши свій шлюб у скорочені терміни за обраним місцем.   

Інноваційний проект Міністерства юстиції України «Шлюб 
за добу» гарно зарекомендував себе і користується попитом й 
на Чернігівщині. З лютого минулого року його запроваджено в 
Чернігові, а з 15 червня цього року й у Ніжині. 

Одружитися в нашому місті молодята можуть в КП «Міський 
палац культури» Чернігівської міської ради за адресою: м. Чер-
нігів, вулиця І. Мазепи, 23 (телефон (0462) 970 837), або ж за 
попередньою домовленістю в іншому місці (Вал, театр, міський 
парк культури та відпочинку, сквер ім. Богдана Хмельницького). 
У Ніжині цю послугу надає КП «Служба Єдиного Замовника» за 
адресою: м. Ніжин, вулиця Небесної сотні, 14 (телефон (04631) 
7 19 30).

Щоб скористатися цією послугою та стати чоловіком та дру-
жиною лише за 24 години, необхідно зробити лише чотири кро-
ки:

1) звернутись до організаторів шлюбної церемонії, акредито-
ваних суб’єктів у м. Чернігові або у м. Ніжині;

2) обрати  зручні дату та час проведення державної реєстра-

ції шлюбу і, за бажанням, додаткові послуги від організаторів;
3) укласти відповідний договір із організатором;
4) завітати на своє власне весілля.
Звертаємо увагу, що державна реєстрація шлюбу проводить-

ся безпосередньо уповноваженими працівниками Чернігівсько-
го міського та Ніжинського міськрайонного відділів державної 
реєстрації актів цивільного стану Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області.

 Якщо один з наречених іноземець, працівники відповідно-
го  відділу державної реєстрації актів цивільного стану, згідно 
з вимогами законодавства, зобов’язані здійснити перевірку за-
конності перебування іноземця або особи без громадянства на 
території України шляхом направлення в день подання заяви 
про державну реєстрацію шлюбу письмового запиту до терито-
ріального органу Державної міграційної служби України. Лише 
після підтвердження інформації про легальність перебування 
іноземця або особи без громадянства на території України вирі-
шується питання щодо державної реєстрації шлюбу (відповідь 
надходить, як правило, протягом 3 робочих днів). 

Вартість церемонії експрес-весілля варіюється в залежності 
від часу, місця проведення та індивідуальних побажань наре-
чених щодо отримання додаткових послуг (сценарію та особли-
востей шлюбної церемонії) і складає у м. Чернігові від 1850 грн. 
85 коп. до 5999 грн. 85 коп., а у м. Ніжині - від 1779 грн 85 коп. 
до 2704 грн. 85 коп.  

До речі, в області маємо вже 800 пар, які одружилися за до-
помогою послуги «Шлюб за добу». Серед них лише 3% з них 
розірвали шлюб.

 «Шлюб за добу» надає можливість нареченим не чекати 
місяць до реєстрації шлюбу, а одружитись у день звернен-
ня. Тож щиро запрошуємо всіх молодят, які вже вирішили 
об’єднати свої люблячі серця, скористатися цією послугою, 
зареєструвавши шлюб за скороченою процедурою!!!

КОХАЙТЕСЯ, А ПРО ДОКУМЕНТИ ПОДБАЄ МІН’ЮСТ!

Начальник Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області

Олег Трейтяк

Мабуть цей народний вислів про сім’ю відо-
мий усім, а якщо не усім, то багатьом. А що ми 
знаємо про це гарне, милозвучне слово? Яке 
значення та поняття воно має?

Сім’я як соціальне явище має різноманітні про-
яви свого існування. У зв’язку з цим поняття сім’ї 
використовується різними науками - соціологією, 
демографією, психологією тощо. Треба зазначити, 
що у праві існують свої підходи щодо розуміння 
сім’ї та сімейних відносин. Це пояснюється тим, що 
сімейні відносини потребують певного правового 
регулювання, відповідного юридичного тлумачен-
ня. Саме в цьому ракурсі категорія «сім’я» набуває 
юридичного значення і використовується в праві.

В Сімейному кодексі України міститься окрема 
стаття, яка має назву «Сім’я» - стаття 3, і вперше 
в законодавстві надає нормативне визначення 
поняття «сім’я» та її ознак: сім’я є первинним та 
ос новним осередком суспільства. 

Сім’ю складають особи, які спільно прожива-
ють, пов’язані спільним побутом, мають взаємні 
права та обов’язки.

Тут же передбачено й підстави створення сім’ї. 
А саме, сім’я створюється на підставі шлюбу, кров-
ного споріднення, усиновлення, а також на інших 
підставах, не заборонених законом і таких, що не 
суперечать моральним засадам суспільства.

Крім того, законодавець передбачає, що по-
дружжя вважається сім’єю і тоді, коли дружина та 
чоловік у зв’язку з навчанням, роботою, лікуван-
ням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та 
з інших поважних причин не проживають спільно.

У цій же статті Сімейного кодексу передбачено, 
що дитина належить до сім’ї своїх батьків і тоді, 
коли спільно з ними не проживає. Це пояснюєть-
ся тим, що є природні підстави виникнення сім’ї – 
кровне споріднення та взаємні права та обов’язки 
батьків і дітей.

З’ясуємо, хто саме має право на сім’ю?
Право на створення сім’ї має:
1) особа, яка досягла шлюбного віку (жінки та 

чоловіки по досягненню 18 річного віку) та особа, 
яка не досягла шлюбного віку, але досягла 16-ти 
річного віку, якій за рішенням суду може бути на-
дано право на шлюб, якщо буде встановлено, що 
це відповідає її інтересам;

2) сім’ю може створити особа, яка народила ди-
тину, незалежно від віку.

Необхідно вказати, що кожна особа має право 
на проживання в сім’ї. Особа може бути примусо-
во ізольована від сім’ї лише у випадках і в поряд-
ку, встановлених законом.

Крім того, кожна особа має право на повагу до 
свого сімейного життя.

Наша держава охороняє сім’ю, дитинство, ма-
теринство, батьківство, створює умови для зміц-
нення сім’ї.

Держава створює людині умови для материн-
ства та батьківства, забезпечує охорону прав ма-
тері та батька, матеріально і морально заохочує і 
підтримує материнство та батьківство.

Держава забезпечує пріоритет сімейного ви-
ховання дитини та бере під свою охорону кожну 
дитину-сироту і дитину, позбавлену батьківського 
піклування.

Ніхто не може зазнавати втручання в його сі-
мейне життя, крім випадків, встановлених законо-
давством України. 

Звичайно, після виникнення сім’ї виникають 
відповідні відносини. Необхідно зазначити, що сі-
мейні відносини регулюються нормами сімейного, 
цивільного права, іншими нормативно-правовими 
актами та можуть бути врегульованими за домов-
леністю (договором) між їх учасниками в тій ча-
стині, у якій це є допустимим і можливим з точки 
зору їх інтересів та інтересів суспільства.

Таке регулювання сімейних відносин здійсню-
ється з урахуванням права на таємницю особи-
стого життя їх учасників, їхнього права на особи-
сту свободу та недопустимості свавільного втру-
чання в сімейне життя. 

Учасник сімейних відносин не може мати при-
вілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору 
шкіри, статі, політичних, релігійних та інших пере-
конань, етнічного та соціального походження, ма-
теріального стану, місця проживання, за мовними 
та іншими ознаками. 

Жінка та чоловік мають рівні права й обов’язки 
в сімейних відносинах, шлюбі та сім’ї. Дитина має 
бути забезпечена можливістю здійснення її прав, 
які встановлені Конституцією України, Конвенцією 
про права дитини, іншими міжнародними право-
вими актами, визнаними в Україні.

Регулювання сімейних відносин має здійснюва-
тися з максимально можливим урахуванням інте-
ресів дитини, непрацездатних членів сім’ї на за-
садах справедливості, добросовісності та розум-
ності, відповідно до моральних засад суспільства. 

Кожен учасник сімейних відносин має право на 
судовий захист.

Подружжя, батьки дитини, батьки та діти, інші 
члени сім’ї та родичі, можуть врегулювати свої 
відносини за домовленістю (договором), якщо це 
не суперечить вимогам Сімейного кодексу, інших 
законів України та моральним засадам суспіль-
ства. 

Особи, які проживають однією сім’єю, а та-
кож родичі за походженням, відносини яких не 
врегульовані Сімейним кодексом, можуть вре-
гулювати свої сімейні (родинні) відносини за 
договором.  

Такий договір має бути укладений у письмовій 
формі і є обов’язковим до виконання.

Хотілося б відмітити, що інститут сім’ї завжди 
мав і має не лише юридичне тлумачення, але й 
народну шану і навіть відображається в народних 
приказках, прислів’ях та крилатих висловах: “На 
що клад, коли в сім’ї лад!”, «Яка сім’я – такий і я!», 
«Без сім’ї і свого роду – немає нації, народу». А 
велика родина – велика цінність. Життя вирує у 
таких сім’ях, традиції процвітають, тут шанують 
і поважають старших. Тому, створюйте великі, 
дружні, щасливі і міцні сім’ї, адже там де міцна 
сім’я – міцна держава!

 
Заступник начальника відділу державної 

реєстрації актів цивільного стану Управління
державної реєстрації Головного

територіального управління юстиції 
у Чернігівській області

Олена Ющенко

Відповідно до статті 1217 Цивільного кодексу України 
спадкування здійснюється за заповітом і за законом, і 
лише у разі відсутності заповіту, визнання його недійсним, 
неприйняття спадщини або відмови від її прийняття спад-
коємцями за заповітом, не охоплення заповітом усієї спад-
щини право на спадкування за законом одержують особи, 
визначені у статтях 1261 – 1265 Цивільного кодексу Укра-
їни. 

За змістом частини четвертої статті 1247 заповіти підляга-
ють державній реєстрації у Спадковому реєстрі в порядку, за-
твердженому Кабінетом Міністрів України.

Порядок ведення й користування Спадковим реєстром, а 
також надання інформації з нього, встановлений Положенням 
про Спадковий реєстр, затвердженим наказом Міністерства 
юстиції України 07.07.2011 № 1810/5, зареєстрованим в Мініс-
терстві юстиції України 11.07.2011 за № 831/19569 (далі – По-
ложення). В цьому реєстрі містяться відомості про заповіти та 
спадкові договори, посвідчені в Україні, а за бажанням запо-
відача – посвідчені (складені та/або прийняті на зберігання) і 
зареєстровані в іноземних державах згідно з Конвенцією про 
запровадження системи реєстрації заповітів (далі – Конвенція), 
про заведені спадкові справи та видані свідоцтва про право на 
спадщину.

Реєстраторами Спадкового реєстру є: 
державні нотаріальні контори, державні нотаріальні архіви, 

приватні нотаріуси, що мають доступ до Спадкового реєстру 
через інформаційну мережу Мін’юсту щодо посвідчених запові-
тів, спадкових договорів, а також змін до них, скасування запо-

вітів та розірвання спадкових договорів, заведених спадкових 
справ та виданих свідоцтв про право на спадщину; 

державне підприємство «Національні інформаційні системи» 
та його регіональні філії щодо заповітів, посвідчених посадови-
ми особами органів місцевого самоврядування; заповітів, спад-
кових договорів, посвідчених консульськими установами Укра-
їни, а також змін до них, скасування заповітів та розірвання 
спадкових договорів, заведених такими установами спадкових 
справ та виданих ними свідоцтв про право на спадщину; запо-
вітів, посвідчених (складених та/або прийнятих на зберігання) 
і зареєстрованих в іноземних державах згідно з Конвенцією, 
запити про реєстрацію яких в Україні на прохання заповідача 
подані Мін’юсту, а також змін до них, скасування заповітів та 
розірвання спадкових договорів.

У зв’язку із проведенням низки реформ в Україні, зокрема, 
наданням повноважень щодо оформлення спадкових прав ор-
ганам місцевого самоврядування Положенням визначено, що 
реєстраторами Спадкового реєстру є посадові особи органу 
місцевого самоврядування, що мають доступ до Спадкового 
реєстру через інформаційну мережу Мін’юсту щодо заведених 
спадкових справ та виданих свідоцтв про право на спадщину.

Реєстратори вносять відомості до Спадкового реєстру, пе-
ревіряють за даними Спадкового реєстру інформацію про 
наявність або відсутність посвідчених заповітів, спадкових до-
говорів, заведених спадкових справ та виданих свідоцтв про 
право на спадщину і видають (виготовляють) відповідні витяги 
та інформаційні довідки в порядку, встановленому Положен-
ням. Розділ ІІ Положення містить інформацію про відомості, які 
підлягають внесенню до Спадкового реєстру щодо посвідчених 

заповітів та спадкових договорів, виданих дублікатів заповітів, 
про заведені спадкові справи (спадкодавця, номера спадкової 
справи, видані свідоцтва про право на спадщину тощо) та інше.

Відповідно до пункту 2.10 Положення реєстратор для під-
твердження факту внесення відомостей до Спадкового реє-
стру готує відповідний витяг. Зокрема, державна нотаріальна 
контора, приватний нотаріус готують витяг про реєстрацію в 
Спадковому реєстрі у двох примірниках, один з яких залиша-
ється у справах нотаріуса (державної нотаріальної контори), а 
другий видається заявникові (заповідачеві, відчужувачеві, на-
бувачеві та/або спадкоємцеві).

За формування у Спадковому реєстрі реєстраційного запи-
су про посвідчення заповіту (змін до нього, скасування, вида-
чу дубліката), спадкового договору (змін до нього, розірвання, 
видачу дубліката), видачу свідоцтва про право на спадщину 
або дубліката свідоцтва про право на спадщину з видачею від-
повідного витягу, а також за проведення перевірки інформації 
про наявність чи відсутність посвідчених заповіту і спадкового 
договору або заведеної спадкової справи та виданих свідоцтв 
про право на спадщину з видачею відповідного витягу або ін-
формаційної довідки зі Спадкового реєстру справляється від-
повідна плата у розмірах, що встановлюється Міністерством 
юстиції України.

Головний спеціаліст відділу з питань нотаріату   
Головного територіального управління юстиції  

у Чернігівській області
Олег Юрченко
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За Законом України «Про державну реєстрацію юри-
дичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань» (далі - Закон) суб’єктом державної реєстра-
ції є територіальні органи Міністерства юстиції України 
в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві 
та Севастополі - у разі державної реєстрації первинних, 
місцевих, обласних, регіональних та республіканських 
професійних спілок, їх організацій та об’єднань, струк-
турних утворень політичних партій, регіональних (міс-
цевих) творчих спілок, територіальних осередків всеу-
країнських творчих спілок, місцевих, обласних, респу-
бліканських Автономної Республіки Крим, Київської та 
Севастопольської міських організацій роботодавців та 
їх об’єднань, постійно діючих третейських судів, громад-
ських об’єднань, їх відокремлених підрозділів, громад-
ських об’єднань, що не мають статусу юридичної особи, 
підтвердження всеукраїнського статусу громадського 
об’єднання.

Відповідно до Закону України «Про політичні партії в Укра-
їні» політична партія забезпечує внесення змін до відомостей 
про політичну партію, її обласні, міські і районні організації 
або інші структурні утворення, передбачені статутом партії, 
а також про первинні осередки політичної партії, що містять-
ся в Єдиному державному реєстрі, у  порядку, визначеному 
Законом, у 10-денний строк після прийняття рішень з цих пи-
тань.

Рішення про такі зміни приймаються в порядку, визначено-
му статутом партії, та оформляються протоколом засідання 
відповідного уповноваженого органу.

Невід’ємною частиною протоколу засідання уповноваже-
ного органу є реєстр учасників, в якому зазначаються: пріз-

вище, ім’я та по батькові особи, дані її паспорта, реєстра-
ційний номер облікової картки платника податків або серія 
та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релі-
гійні переконання  відмовилися від прийняття реєстраційно-
го номера облікової картки платника податків, повідомили 
про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в 
паспорті про право здійснювати платежі за серією та номе-
ром паспорта). Дані про особу засвідчуються її особистим 
підписом.

Реєстрація політичних партій, їхніх обласних, міських і ра-
йонних організацій, первинних осередків або інших структур-
них утворень, передбачених статутом партії, здійснюється 
після перевірки поданих матеріалів.

Що необхідно подати до реєструючого органу, аби зареє-
струвати зміни до відомостей про структурне утворення по-
літичної партії із статусом юридичної особи, що містяться в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань:

1) заяву за формою, встановленою наказом Міністерства 
юстиції України від 18 листопада  2016 року № 3268/5 «Про 
затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юри-
дичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 
18 листопада 2016 року № 1500/29630 (із змінами);

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рі-
шення уповноваженого органу управління юридичної особи 
про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, 
крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних 
власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кін-
цевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, 
якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та 
про здійснення зв’язку з юридичною особою. 

Рішення  уповноваженого органу управління юридич-
ної особи повинно бути оформлено з дотриманням вимог, 
встановлених законом, та відповідати законодавству. Рі-
шення викладається у письмовій формі, прошивається, 
пронумеровується та підписується засновниками (учасни-
ками), уповноваженими ними особами або головою та се-
кретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішен-
ня загальними зборами). Справжність підписів на такому 
рішенні нотаріально засвідчується, крім випадків, передба-
чених законом;

3) реєстр осіб (громадян), які брали участь в засіданні 
уповноваженого органу управління юридичної особи, - у разі 
внесення змін до відомостей про громадські об’єднання, по-
літичні партії;

4) відомості про керівні органи громадського формування 
(ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних орга-
нів, реєстраційний номер облікової картки платника податків 
(за наявності), посада, контактний номер телефону та інші 
засоби зв’язку) - у разі внесення змін до складу керівних ор-
ганів;

6) документ про сплату адміністративного збору .
Строк розгляду документів, поданих для державної реє-

страції змін, становить не більше 10 робочих днів з дати по-
дання документів.

Головний спеціаліст відділу державної 
реєстрації друкованих засобів масової
інформації та громадських формувань 

Управління державної реєстрації
Головного територіального управління юстиції   

у Чернігівській області
Тетяна Діденко

Працевлаштування  
за кордоном

Під час подорожі, навчання або роботи за кордоном ви маєте 
подбати про власну безпеку. Саме через легковажність та недо-
статню проінформованість про реалії працевлаштування за кор-
доном громадяни опиняються в скрутних ситуаціях.  

Експлуатація може відбуватись як всередині країни так і поза її ме-
жами, а вербувальниками найчастіше є знайомі люди – ті, яким дові-
ряють. 

Торгівля людьми може відбуватись у різних формах: трудова екс-
плуатація, сексуальна експлуатація, примусове жебрацтво, примусо-
ве залучення у кримінальну діяльність та збройні конфлікти, торгівля 
людьми з метою вилучення органів.

Для легального працевлаштування за кордоном окрім закордонного 
паспорта, трудової угоди та дозволу на роботу ви повинні мати робочу 
візу.

Пам’ятайте, що трудова діяльність за туристичною, діловою (бізнес) 
або гостьовою візою є порушенням закону країни перебування. Як пра-
вило, виїхати за кордон за туристичною чи гостьовою візою і вже за 
кордоном переоформити її на робочу неможливо.

Погоджуючись на нелегальне працевлаштування ви можете потра-
пити у небезпечну ситуацію трудової експлуатації та стаєте незахище-
ними від зловживань з боку роботодавця.

Для отримання робочої візи обов’язково звертайтесь до консуль-
ської установи країни призначення особисто.

Зазвичай неможливо оформити робочу візу через посередників. 
Уточніть у відповідному консульстві, чи справді можливо посередниц-
тво при оформленні візи та яка вартість цієї послуги.

Перед виїздом за кордон перевіряйте актуальну інформацію щодо 
порядку в’їзду до іноземних країн, яка розміщена на сайті МЗС України 

Перебуваючи в іншій країні: 
- довіряйте свої документи лише уповноваженим посадовим особам 

(працівникам прикордонної служби, поліції);
- у жодному разі не залишайте свій паспорт у якості застави та не 

віддавайте його роботодавцям «для реєстрації» або з інших причин;
- зареєструйтеся в українському посольстві/консульстві, якщо пла-

нуєте перебувати в країні довше, ніж три місяці;
- підтримуйте постійний контакт із родичами та повідомляйте їм про 

зміну свого місця перебування або роботи;
- намагайтеся мати при собі мобільний телефон та кошти на зворот-

ній квиток додому.
Куди звернутися за допомогою?
Національна поліція України: тел. 102 (call-центр тел. 0800 50 02 02);
Департамент боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людь-

ми Національної поліції України: тел. (044) 254 -74 -30, (063) 195-00-58, 
(098) 481-03-45, (050) 023-46-78;

Громадська організація «Ла Страда-Україна»: Національна  «гаря-
ча лінія» з питань протидії торгівлі людьми 0-800-500-335 або 116 123 
(дзвінки в межах України безкоштовні);

Національна гаряча лінія з протидії торгівлі людьми та консультуван-
ня мігрантів: 0-800-505-501 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в Украї-
ні), 527(безкоштовно з мобільного телефону в Україні); 

Представництво Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні: 
м. Київ, вул. Михайлівська, 8, тел: (044) 568-50-15;

Найближча місцева державна адміністрація за місцем проживання.

Головний спеціаліст відділу систематизації законодавства,
правової роботи та правової освіти Управління державної  

реєстрації нормативно-правових актів,  
правової роботи та правової освіти 

Головного територіального управління юстиції
у Чернігівській області

Наталія Петухова

Порядок утворення організацій 
роботодавців та їх об’єднань

Порядок державної реєстрації змін до відомостей про структурне 
утворення політичної партії із статусом юридичної особи

Передумовою створення організацій та об’єднань 
роботодавців є власне наявність саме роботодавців, 
підприємців у суспільстві. Із початком трансформа-
ції українського суспільства, появою різних форм 
господарювання, реформуванням відносин власно-
сті, виникненням підприємців як окремого прошарку 
з’явилася можливість та й виникла потреба їх цивілі-
зованого об’єднання.

Організації роботодавців, їх об’єднання представля-
ють права і законні інтереси роботодавців в економіч-
ній, соціальній, трудовій та інших сферах. Правові, со-
ціально-економічні й організаційні засади створення та 
функціонування організацій роботодавців мають багато 
спільних рис із профспілками. Особливості правового 
регулювання та гарантії діяльності роботодавців, а та-
кож основні засади їх взаємодії з органами державної 
влади та органами місцевого самоврядування, проф-
спілками та їх об’єднаннями, іншими об’єднаннями гро-
мадян, підприємствами, установами та організаціями 
визначаються Законом України «Про організації робо-
тодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» та 
іншими законодавчими актами.

Роботодавець – це юридична особа (підприємство, 
установа, організація) або фізична особа – підприє-
мець, яка в межах трудових відносин використовує 
працю фізичних осіб. Роботодавці можуть об’єднува-
тися в організацію роботодавців – неприбуткову гро-
мадську організацію. Організації роботодавців, у свою 
чергу, можуть об’єднуватися в об’єднання організацій 
роботодавців, також неприбуткову громадську органі-
зацію. Організації роботодавців створюються і діють за 
територіальною або галузевою ознакою та мають ста-
тус місцевих, обласних, республіканських. Об’єднання 
організацій роботодавців також створюються і діють за 
територіальною або галузевою ознакою та, крім стату-
су місцевих, обласних, республіканських, мають статус 
всеукраїнських. 

Право роботодавців на об’єднання гарантоване За-
гальною декларацією прав людини (1948 р.), Міжна-
родними пактами (1966 р.) «Про економічні, соціальні 
та культурні права» і «Про громадянські та політичні 
права», Конвенцією МОП № 87 «Про свободу асоціації 
та захист права на організацію» (1948 р.), Конституцією 
України та Законом України «Про організації робото-
давців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності». За 
статтею 36 Основного Закону  громадяни мають право 
на свободу об’єднання в громадські організації з метою 
захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, 
економічних, соціальних, культурних та інших інтересів. 
Тобто право роботодавців на об’єднання внесено до 
основних громадянських свобод. Аналогічно право ро-
ботодавців і їх організацій на об’єднання в організації 
роботодавців, вільний вступ до таких організацій та ви-
хід із них передбачено статтею 2 Закону України «Про 
організації роботодавців, їх об’єднання, права і гаран-
тії їх діяльності». Тим самим законодавчо реалізується 
принцип свободи асоціації та захист права на органі-
зацію, установлений вищезазначеними міжнародними 
документами.

Для державної реєстрації створення організацій ро-
ботодавців та їх об’єднань за Законом України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань» подаються на-
ступні документи:

заява про державну реєстрацію створення юридичної 
особи;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) 
рішення засновників;

відомості про керівні органи громадського формуван-
ня (ім’я, дата народження керівника, членів інших керів-
них органів, реєстраційний номер облікової картки плат-
ника податків (за наявності), посада, контактний номер 
телефону та інші засоби зв’язку), відомості про особу 
(осіб), яка має право представляти громадське форму-
вання для здійснення реєстраційних дій (ім’я, дата на-
родження, контактний номер телефону та інші засоби 
зв’язку);

установчий документ юридичної особи - у разі ство-
рення юридичної особи на підставі власного установчо-
го документа;

реєстр присутніх осіб є невід’ємною частиною прото-
колу засідання уповноваженого органу організації робо-
тодавців є реєстр учасників, в якому зазначаються дані 
про:

а) фізичних осіб: прізвище, ім’я, по батькові особи, 
дані її паспорта, реєстраційний номер облікової картки 
платника податків або серія та номер паспорта (для фі-
зичних осіб, які через свої релігійні переконання відмо-
вилися від прийняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків, повідомили про це відповід-
ний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті 
про право здійснювати платежі за серією та номером 
паспорта), адреса та відомості про кількість найманих 
працівників. Дані про особу засвідчуються її особистим 
підписом;

б) юридичних осіб: повне найменування, ідентифі-
каційний код Єдиного державного реєстру підпри-
ємств та організацій України, юридична адреса, пріз-
вище, ім’я, по батькові особи, яка уповноважена брати 
участь у засіданні уповноваженого органу організації 
роботодавців, дані її паспорта (а для іноземців та осіб 
без громадянства - дані національного паспорта або 
документа, що його замінює). Ці дані засвідчуються 
підписом особи, яка уповноважена брати участь у за-
сіданні уповноваженого органу організації роботодав-
ців.

6) у разі участі представника засновника (учасника) 
юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим 
органом управління юридичної особи додатково пода-
ється примірник оригіналу (нотаріально засвідчена ко-
пія) документа, що засвідчує його повноваження.

Начальник відділу державної реєстрації друкованих 
засобів масової інформації та громадських  

формувань Управління державної реєстрації  
Головного територіального управління юстиції  

у Чернігівській області
Олена Ромашко



Засновник і видавець: Головне територіальне управління юстиції у 
Чернігівській області.
Адреса: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43.
Телефон /факс: (0462) 778-846.
E-mail: info@cn.minjust.gov.ua.

Свідоцтво про державну реєстрацію: ЧГ № 556-205 ПР від 24.02.2015.
Редактор: Трейтяк О.М.
Відповідальний за випуск номера: Трейтяк О.М.
Комп’ютерна верстка: Литвиненко Ю.І.
Коректор: Пильник О.М.

Видання не передплачується, а розповсюджується безкоштовно.
Тираж: 500 прим.
Номер надруковано в ПАТ «Поліграфічно-видавничий комплекс  
«Десна»
14000, м. Чернігів, просп. Перемоги, 62.

  4 Юстиція Чернігівщини №8 (48) 31 серпня 2018 року

Конституцією України зазакріплено принцип обов’язковості виконання судових 
рішень. Рішення, постанови, ухвали, що виносяться судами України, а також рішен-
ня інших компетентних органів, повинні виконуватися, і реалізацію цієї функцію по-
кладено законом на органи державної виконавчої служби та приватних виконавців.

Законом України «Про виконавче провадження», який регулює всі стадії при-
мусового виконання рішень, передбачено, що виконавці зобов’язані вживати всіх 
заходів примусового виконання рішень, неупереджено, ефективно, своєчасно  і в 
повному обсязі вчиняти виконавчі дії.

Про те, яких саме заходів зобов’язаний вжити виконавець, щоб виконати рішення 
і йтиме мова далі.

Заходи     примусового   виконання   передбачені   статтею 10 Закону України 
«Про виконавче провадження», а саме: 

1) звернення стягнення на кошти, цінні папери, інше майно (майнові права), кор-
поративні права, майнові права інтелектуальної власності, 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 спільно з іншими особами;

2) звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інший дохід 
боржника;

3) вилучення в боржника і передача стягувачу предметів, зазначених у рішенні;
4) заборона боржнику розпоряджатися та/або користуватися майном, яке нале-

жить йому на праві власності, у тому числі коштами, або встановлення боржнику 
обов’язку користуватися таким майном на умовах, визначених виконавцем;

5) інші заходи примусового характеру, передбачені цим Законом.
Отже є рішення, яке не виконане боржником самостійно у  добровільному поряд-

ку. Рішення пред’являється для примусового виконання до органу державної вико-
навчої служби чи приватного виконавця і далі вже розпочинається його примусове 
виконання.

Переважна більшість рішень, що перебувають на виконанні у виконавців, є май-
новими, тобто про стягнення якоїсь суми коштів. Для їх виконання застосовуються 
заходи, визначені пунктами першим та другим частини 1 статті 10 Закону України 
«Про виконавче провадження». Такі рішення виконуються шляхом звернення стяг-
нення на кошти, а у разу їх відсутності чи недостатності- шляхом звернення стягнен-
ня на належне боржникові майно.

Звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інший дохід борж-
ника застосовується у разі відсутності в боржника коштів на рахунках у банках чи 
інших фінансових установах, відсутності чи недостатності майна боржника для 
покриття в повному обсязі належних до стягнення сум, а також у разі виконання 
рішень про стягнення періодичних платежів, наприклад, аліментів.

Тобто, в першу чергу виконавець має виявити кошти, належні боржникові, та 
звернути на них стягнення, у разі відсутності коштів чи недостатності для покриття 
боргу – стягнення звертається на належне боржникові майно, а якщо і цього не 
достатньо – то вже на отримуваний боржником дохід.

Рішення про стягнення періодичних платежів, таких як аліменти, виконуються 

шляхом звернення стягнення на отримуваний боржником дохід. 
У інших випадках можна звернути стягнення на дохід боржника без застосуван-

ня заходів примусового звернення стягнення на майно боржника – за письмовою 
заявою стягувача або за виконавчими документами, сума стягнення за якими не 
перевищує п’яти мінімальних розмірів заробітної плати.

Інформацію про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіден-
ційну, виконавець отримує шляхом безпосереднього доступу до державних баз да-
них і реєстрів, у тому числі електронних, а також шляхом перевірки майнового стану 
боржника за місцем проживання або його місцезнаходженням.

Такий захід як вилучення у боржника і передача стягувачеві предметів, зазна-
чених у рішенні, застосовується виключно у випадках, коли саме у вчиненні таких 
дій і полягає виконання рішення. У рішенні чітко визначено, які саме предмети чи 
предмет необхідно вилучити у боржника і передати стягувачеві.

Заборона боржнику розпоряджатися та/або користуватися майном, що нале-
жить йому на праві власності, у тому числі коштами, або встановлення боржнику 
обов’язку користуватися таким майном на умовах, визначених виконавцем, зазви-
чай використовується при арешті майна боржника. Так виконавець за потреби може 
обмежити право користування майном, здійснити опечатування або вилучення його 
у боржника та передати на зберігання іншим особам. Вид обсяг і строк обмежен-
ня встановлюється у кожному конкретному випадку з урахуванням особливостей 
майна, його значення для власника чи володільця, необхідності використання тощо. 

За порушення заборони виконавця розпоряджатися або користуватися майном чи 
коштами, на яке накладено арешт, законодавством передбачена відповідальність.

До інших заходів, про які йдеться у останньому пункті частини першої статті 10 
Закону України «Про виконавче провадження» можна віднести, наприклад, обме-
ження боржника у праві виїзду за межі країни до виконання ним своїх зобов’язань, 
що застосовується судом на підставі подання державного виконавця.

Починаючи з лютого 2018 року законодавець значно посилив відповідальність 
неплатників аліментів, передбачивши виконавцеві можливість застосовувати до 
неплатників аліментів певні обмеження, зокрема такі як: тимчасове обмеження 
боржника у праві  виїзду за межі України, тимчасове обмеження боржника у праві 
керувати транспортними засобами, тимчасове обмеження боржника у праві корис-
тування зброєю, тимчасове обмеження боржника у праві полювання, які встановлю-
ються до погашення заборгованості по аліментах у повному обсязі.

Перелічені обмеження також слід віднести до інших заходів примусового вико-
нання, що застосовуються виконавцями до боржників у відповідності до вимог за-
конодавства.

Підсумовуючи викладене слід зазначити, що які б заходи примусового виконання 
рішення не вживались виконавцем, вони передбачені законом і оформлені відповід-
ним процесуальним документом.

Не погоджуючись із застосованим заходом чи вважаючи його незаконним, борж-
ник завжди має право на його оскарження у судовому порядку.

    Головний спеціаліст сектору аналітики та статистики  
управління державної виконавчої служби  

Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області       
Людмила Олєйнікова

ВИ МАЄТЕ ПРАВО ЗНАТИ
Що ми знаємо про домашнє насильство? Чи говоримо про до-

машніх кривдників вголос ? Та на яку допомогу можуть розрахо-
вувати постраждалі? 

Поговоримо відверто на тему, що зазвичай замовчується.
Визначення домашнього насильства містить новий Закон України 

«Про запобігання та протидію домашньому насильству» і трактує 
його як діяння фізичного, сексуального, психологічного або економіч-
ного насильства, а також погрози вчинення таких діянь.

Це діяння, вчинене в сім’ї чи в межах місця проживання або між ро-
дичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими 
особами, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю, але не пе-
ребувають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між со-
бою, незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчинила 
домашнє насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа.

Кривдником за таких обставин можуть бути: один з подружжя, 
особи, які проживають чи проживали спільно однією сім’єю, їх родичі, 
опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, колишнє 
подружжя, наречені, особи, які мають спільних дітей. 

Як бачимо, перелік не обмежується лише подружжям. Потенційних 
кривдників може бути значно більше.

Тож, якщо ви постраждали від насильства чи стали свідком на-
сильства, не мовчіть. Негайно викликайте поліцію – 102, зателефо-
нувати також можна на «гарячу лінію» - 116-123 (цілодобово та в ме-
жах України). Якщо постраждала особа  - дитина, негайно повідомте 
службу у справах дітей. 

І будьте впевненими, ви можете розраховувати на допомогу з боку 
державних структур. Вам гарантована безоплатна правова допомо-
га, відповідна психологічна підтримка та соціальні послуги, або тим-
часовий притулок. 

 Скажемо разом «НІ» домашньому насильству! 

Начальник Головного територіального управління юстиції  
у Чернігівській області  

Олег Трейтяк

Дитяча агресивність має стати табу
Агресивні прояви серед підлітків все частіше стають темою для обговорення, приводом 

суспільних дискусій.
Саме тому 30 серпня 2018 року в Головному територіальному управлінні юстиції у Чер-

нігівській області для дітей співробітників було організовано тематичну зустріч «#СтопБу-
лінг серед підлітків».

Під час проведення інтерактивної гри за участю представників Чернігівського обласно-
го центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, яких запросили в якості експертів, 
юристи та психологи спробували сформувати у дітей правильну модель поведінки щодо 
можливих кривдників, на життєвих прикладах показати, як варто поводитися в разі небез-
пеки, аби запобігти конфліктним ситуаціям.

Розглянули також ознаки недружніх стосунків в дитячому колективі: глузування, обра-
зливі прізвиська, стусани, тривале «відторгнення» дитини її соціальним оточенням, що 
можуть стати передвісниками булінгу, роз’яснили дітям куди звертатися за допомогою.

На засіданні штабу з питань погашення 
заборгованості по зарплаті та інших виплат

30 серпня 2018 року відбулось засідання регіонального штабу з питань погашен-
ня заборгованості по зарплаті та інших виплат за участю представників Головного 
територіального управління юстиції у Чернігівській області, структурних підрозді-
лів облдержадміністрації, Головного управління Пенсійного фонду в області, об-
ласної Федерації профспілкових організацій та відділів ДВС м. Чернігова.

На порядку денному стан стягнення заборгованості з економічно активних підпри-
ємств та підприємств-банкрутів.

Станом на 27.08.2018 на виконанні залишаються 449 виконавчих документів на за-
гальну суму 3 636 763 гривень, з них 391 документ щодо підприємств державної форми 
власності на 2 265 287 гривень. Це стосується ДП «Ніжинський ремонтний завод інже-
нерного озброєння», 209 Управління начальника робіт,ДП ТД «Сіверщина».

Найбільшим боржником весь цей час був і залишається ДП «Ніжинський ремонтний 
завод інженерного озброєння» - 1,4 млн гривень.

Моніторинг способу життя 
суб’єктів декларування

Одним з пріоритетних завдань на шляху розвитку на-
шої держави на даний час є боротьба з корупцією. Слід 
зазначити, що на сьогодні вже зроблено ряд важливих 
кроків, спрямованих на подолання цього ганебного 
явища в нашому суспільстві. Створено нові антикоруп-
ційні органи, введено в дію Єдиний державний реєстр 
декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, запровадже-
ні додаткові заходи фінансового контролю щодо осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або міс-
цевого самоврядування.

Одним з таких відносно нових для нашого законо-
давства заходів фінансового контролю є моніторинг 
способу життя суб’єктів декларування.

Такий моніторинг є логічним продовженням запро-
вадження системи електронного декларування доходів 
посадових осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування.

Тобто посадових осіб зобов’язано декларувати наяв-
ні в них кошти й майно з розміщенням електронних де-
кларацій на офіційному веб-сайті Національного агент-
ства з питань запобігання корупції та їх включенням до 
Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповно-
важених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування. Таке правило передбачає подальший 
моніторинг способу життя суб’єкта декларування із 
застосуванням методів арифметичного та логічного 
контролю шляхом зіставлення між собою офіційних до-
ходів і реальних витрат декларантів та членів їх сімей. 
Результатом цих розрахунків має стати виявлення ко-
штів і майна, не зазначених в електронних деклараціях, 
та, відповідно, вжиття санкцій стосовно чиновників, які 
надали неповні або недостовірні відомості.

Відповідно до пункту 8 статті 11 Закону України «Про 
запобігання корупції» здійснення моніторингу способу 
життя осіб, уповноважених на виконання функцій дер-
жави або місцевого самоврядування, є однією з функцій 
Національного агентства з питань запобігання корупції, 
для реалізації якої утворено профільний Департамент 
фінансового контролю та моніторингу способу життя. 

Здійснюється вказаний моніторинг Національним 
агентством на підставі інформації, отриманої від фізич-
них та юридичних осіб, а також із засобів масової інфор-
мації, інших відкритих джерел інформації, яка містить 
відомості про невідповідність рівня життя суб’єктів де-
кларування задекларованим ними майну і доходам.

Встановлення невідповідності рівня життя суб’єкта 
декларування задекларованим ним майну і доходам є 
підставою для здійснення повної перевірки його декла-
рації. У разі встановлення невідповідності рівня життя 
Національним агентством надається можливість суб’єк-
ту декларування впродовж десяти робочих днів надати 
письмове пояснення за таким фактом. У разі виявлен-
ня за результатами моніторингу способу життя ознак 
корупційного правопорушення або правопорушення, 
пов’язаного з корупцією, Національне агентство інфор-
мує про них спеціально уповноважені суб’єкти у сфері 
протидії корупції. 

Варто звернути увагу, що моніторинг способу життя 
повинен здійснюватися із дотриманням законодавства 
про захист персональних даних і не повинен надмірного 
втручання у право на недоторканність особистого і сі-
мейного життя особи.

Підсумовуючи викладене, хочеться вірити, що моні-
торинг способу життя суб’єктів декларування стане ще 
одним дієвим методом контролю, послідовна та логічна 
реалізація якого, в тому числі й завдяки взаємодії орга-
нів влади та свідомих, небайдужих громадян, матиме 
результатом зниження корупційних проявів у нашому 
суспільстві.

Завідувач сектору з питань
запобігання і виявлення корупції

Головного територіального управління юстиції  
у Чернігівській області

Андрій Трубенок

Право власності на нерухоме майно займає 
одну з ключових щаблів сьогодення. Майже у 
кожного є нерухомість: куплена, подарована чи 
то отримана в спадок. 

Але існують й інші способи отримання у власність 
нерухомості, які є не менш важливими, тому сьогодні 
розглянемо особливості оформлення права власно-
сті на нерухомість, передану як внесок до статутного 
фонду юридичної особи, або передану в результа-
ті припинення юридичної особи чи виходу зі складу 
учасників (засновників) юридичної особи.

Для державної реєстрації права власності в зв’язку 
з передачею майна у власність юридичної особи як 
внесок (внесення майна до статутного (складеного) 
капіталу (статутного фонду), вступні, членські та ці-
льові внески членів кооперативу тощо) подаються:

- документ, що посвідчує право власності особи на 
майно, що передається у власність юридичної особи 
(крім випадку, коли право власності на таке майно 
вже зареєстровано в Державному реєстрі прав);

- акт приймання-передачі майна або інший доку-
мент, що підтверджує факт передачі такого майна. 
Справжність підписів на акті приймання-передачі 
майна або іншому документі, що підтверджує факт 
передачі такого майна, засвідчується відповідно 
до Закону України “Про нотаріат”;

- рішення органу або особи, уповноважених уста-
новчими документами юридичної особи або законом 
(у разі, коли передача майна здійснюється іншою 
юридичною особою);

- письмова згода всіх співвласників (у разі, коли 
передача здійснюється щодо майна, що перебуває у 
спільній власності).

Для проведення державної реєстрації права влас-
ності у зв’язку з передачею у власність фізичним та 
юридичним особам майна у результаті припинення 
(ліквідації чи реорганізації) юридичної особи або виді-
лу з неї нової юридичної особи подаються:

- документ, що посвідчує право власності юри-
дичної особи на майно, що передається у власність 
фізичним та юридичним особам (крім випадку, коли 
право власності на таке майно вже зареєстровано в 
Державному реєстрі прав);

- ліквідаційний баланс, затверджений засновника-
ми (учасниками) юридичної особи або органом, що 
прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи, та 
письмова заява таких осіб, яким передано нерухоме 
майно юридичної особи, що припиняється, про розпо-
діл між ними такого майна або рішення відповідного 
органу про подальше використання зазначеного май-
на (у разі ліквідації юридичної особи);

- передавальний акт, затверджений засновника-
ми (учасниками) юридичної особи або органом, який 
прийняв рішення про злиття, приєднання або пере-
творення юридичної особи (у разі злиття, приєднання 
або перетворення юридичної особи);

- розподільний баланс, затверджений засновника-
ми (учасниками) юридичної особи або органом, який 
прийняв рішення про поділ юридичної особи або ви-
діл з неї нової юридичної особи (у разі поділу юри-
дичної особи або виділу з неї нової юридичної особи).

Що ж стосується державної реєстрації права влас-
ності у зв’язку з передачею майна у власність фі-
зичним та юридичним особам, що вийшли із складу 
засновників (учасників) юридичної особи, то в цьому 
випадку подаються:

- документ, що посвідчує право власності юри-
дичної особи на майно, що передається у власність 
фізичним та юридичним особам (крім випадку, коли 
право власності на таке майно вже зареєстровано в 
Державному реєстрі прав);

- акт приймання-передачі майна або інший доку-
мент, що підтверджує факт передачі такого майна. 
Справжність підписів на акті приймання-передачі 
майна або іншому документі, що підтверджує факт 
передачі такого майна, засвідчується відповідно 
до Закону України “Про нотаріат”;

- рішення органу або особи, уповноважених уста-
новчими документами юридичної особи або законом, 
про передачу майна у власність фізичній або юридич-
ній особі, що вийшла із складу засновників (учасни-
ків) юридичної особи.

Хотілося б звернути увагу на те, що для державної 
реєстрації права власності на нерухоме майно слід 
звертатися до будь-якого суб’єкта державної реє-
страції в межах області, де знаходиться таке майно.

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстра-
тора, суб’єкта державної реєстрації прав можуть бути 
оскаржені до Міністерства юстиції України чи його те-
риторіальних органів, де створені і діють Комісії з пи-
тань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, що 
є повністю безкоштовною процедурою, або ж до суду.

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

Головного територіального управління юстиції                  
Лідія Шурда

Особливості оформлення права власності на майно юридичної особи 

Заходи примусового виконання рішень


