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ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ПІДПИСАВ ПАКЕТ 
ЗАКОНІВ #ЧУЖИХДІТЕЙНЕБУВАЄ 2

На запитання громадян 
відповідає Міністр юстиції

Пане міністре, вітаю Вас! Багато в новинах говорили про те, що після 
прийняття законів про аліменти сильно зміняться правила про те, як 
виїхати з дитиною за кордон. Навіть казали, що можна буде поїхати з 
дитиною на море й тим, хто за рішенням суду живе не з дитиною. Я 
живу окремо і дуже хотів би знати, які нові правила виїзду і чи можу я 
поїхати на відпочинок з сином?

Віктор Дубенко
Як змінилися норми щодо тимчасового виїзду 

дитини за кордон при наявності боргу зі сплати 
аліментів?

Безперешкодно тимчасово поїхати з дитиною в 
іншу країну тому з батьків, який проживає з дити-
ною, можна буде, якщо інший з батьків, має забор-
гованість з аліментів 4 місяці. А для дітей з інвалід-
ністю та тяжко хворих дітей – цей строк скорочено 
до 3 місяців. 

Ці норми стосуються усіх поїздок, навіть тих, три-
валість яких перевищує 1 місяць.

Для виїзду за межі країни необхідно мати рі-
шення суду або органу опіки про визначення місця 
проживання дитини, документ, що підтверджує мету виїзду за кордон, а та-
кож взяти у місцевому органі державної виконавчої служби Мін’юсту або у 
приватного виконавця довідку про наявність заборгованості за 4 місяці, а в 
разі наявності інвалідності або тяжких захворювань у дитини – за 3 місяці. 
При перетині кордону пред’явити ці документи співробітникам прикордонної 
служби. 

Якщо мова йде про виїзд з хворою дитиною, а борг становить рівно 3 мі-
сяці – необхідно також пред’явити документи, які підтверджують інвалідність 
або тяжке захворювання дитини.

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

Розробляючи другий пакет законів, ми передбачили можливість для бать-
ків та матерів, які проживають з дитиною безперешкодно виїхати з дитиною 
за кордон строком до 1 місяця для відпочинку, лікування, змагань чи нав-
чання тощо.

Більше того, ми урівняли в правах обох батьків. З дитиною може виїхати 
як той з батьків, з ким живе малюк, так і той, хто живе окремо. 

Як вивезти дитину за кордон тому з батьків, хто проживає з дитиною 
строком до 1  місяця?

Вивезти дитину може лише матір чи батько, яка не перешкоджає друго-
му з батьків бачитися з малюком і брати участь у вихованні свого сина чи 
доньки. За виконання цієї умови достатньо поінформувати рекомендованим 
листом другого з батьків про тимчасовий виїзд дитини, якщо його місце про-
живання відомо. У листі має бути указана мета поїздки, куди їде дитина, а 
також на скільки покидає територію України. 

При перетині кордону України прикордоннику необхідно пред’явити рішен-
ня суду або органу опіки про визначення місця проживання дитини та доку-
менти, які підтверджують мету виїзду та строк перебування за кордоном.

Як вивезти дитину за кордон тому з батьків, хто проживає окремо 
від дитини?

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

Також слід рекомендованим листом надіслати відповідне звернення про 
отримання згоди до того з батьків, з ким дитина проживає. Якщо нотаріаль-
но посвідчену згоду не надано впродовж 10 днів з моменту, коли ви отри-
мали відмітку про вручення повідомлення, можете сміливо йти до суду. За 
скороченою процедурою суддя має розглянути вашу заяву та надати дозвіл 
на виїзд дитини за кордон без згоди другого з батьків.

При виїзді з України прикордонникам треба буде показати нотаріально 
посвідчену згоду другого з батьків на вивезення дитини або відповідне рі-
шення суду.

Хочу наголосити, що повернутися в Україну треба до завершення стро-
ку, який вказаний у нотаріально посвідченій згоді або визначений у рішенні 
суду.

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

відальність для порушників. 
За умисне порушення місячного строку встановлена адміністративна від-

повідальність - 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, крім випадку, коли є нотаріально посвідчена згода на виїзд дитини 
другого з батьків.

Завдяки другому пакету законодавчих ініціатив #ЧужихДітейНеБуває діти 
матимуть можливість виїхати за кордон для подорожей, лікування, спор-
тивних змагань та навчання. Ще раз хочу подякувати всім, хто підтримував 
нашу команду на цьому шляху!

Куди звертитися за більш детальними консультаціями?
Оскільки кожна конкретна справа вимагає індивідуального підходу та оз-

найомлення з  документами, зверніться до одного з бюро чи центрів безоп-
латної правової допомоги Міністерства юстиції. Взнати адресу найближчого 
можна за телефоном гарячої лінії 0(800) 213-103.

Реалізація права дитини на 
належне утримання

Президент України Петро Порошенко 25 липня підписав другий пакет законів #ЧужихДітейНеБуває - №8296, №8295, 
№8294. Всі три закони опубліковані в Урядовому кур’єрі.

«Вже 29 серпня норми Закону України №8296 вступають в дію. До 29 серпня Уряд та Міністерство юстиції розроблять всі не-
обхідні підзаконні акти задля того, щоб з першого дня дії норм законів #ЧужихДітейНеБуває українські діти та їхні батьки змогли 
використовувати розроблені новації на практиці», - заявив Міністр юстиції України Павло Петренко.

Він наголосив, що захист прав дітей - спільне завдання всіх органів влади та всіх політичних сил.
 «Дякую Президенту України, команді Уряду Володимира Гройсмана, народним депутатам Верховної Ради України та всім 

тим, з ким ми разом працювали над даними ініціативами», - зазначив Павло Петренко.

Сьогодні суспільство повинно знати про проблематику такої соціально чутливої категорії рішень, як стягнення алі-
ментів. Довгий час це питання було поза увагою законодавця і жодних змін в законодавстві, що б допомогли захистити 
права найменших українських громадян на належне утримання, не було. Проте в лютому 2018 року з набранням чинно-
сті законом, який має символічну назву #ЧужихДітейНеБуває, все змінилося. Цей закон значно посилює відповідаль-
ність за ухилення батьків від своїх прямих обов’язків по утриманню дітей, їх фінансової підтримки та забезпеченню їх 
матеріальних потреб. 

За період дії цього закону вже досягнуто значних результатів, на утримання дітей стягнуто 1,8 млрд гривень, при цьому дер-
жавними виконавцями Чернігівської області стягнуто понад 50 мільйонів гривень.

Боржники, які роками ухилялися від своїх обов’язків, отримавши постанови державних виконавців про обмеження їх у праві 
керування транспортним засобом, виїзду за кордон, користування зброєю та полювання, дуже швидко згадали про свої дітей 
та погасили борги. Ці важелі впливу передбачені частиною дев’ятою статті 71 Закону «Про виконавче провадження». Такі об-
меження діятимуть до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі. 

Великий суспільний резонанс та додатковий стимул до погашення заборгованості мало запровадження публічного та відкри-
того для всіх Єдиного реєстру боржників. Адже маючи заборгованість по виплаті аліментів понад три місяці особа потрапляє 
до вказаного реєстру. 

Крім того запроваджено новий вид адміністративного стягнення, що полягає у виконанні правопорушником оплачуваних 
робіт, вид яких визначає відповідний орган місцевого самоврядування. Це може бути прибирання території, виконання робіт, 
пов’язаних з благоустроєм тощо. 

Внесення вказаних змін здійснено з метою впливу на несумлінних батьків, адже за ухилення від сплати аліментів вони будуть 
виконувати оплачувані суспільно корисні роботи, а отримані кошти будуть спрямовані на сплату аліментів.

Міністерство юстиції України активно пропагує інститут відповідального батьківства. Тому спільно з групою народних депу-
татів був розроблений другий пакет законопроектів в рамках ініціативи Міністерства юстиції #ЧужихДітейНеБуває, який під-
тримали у другому читанні. Прийняті закони наберуть чинності через місяць після їх офіційного опублікування.  Документи 
передбачають посилення відповідальності неплатників аліментів, збільшення мінімального рівня фінансової підтримки дітей, 
які проживають в неповних сім’ях. Підтримані депутатами закони запроваджують систему мотивації батьків, які сумлінно вико-
нують свої обов’язки та вкладають кошти у розвиток власних дітей. Для таких батьків, зокрема, передбачені податкові пільги 
та інші преференції.

Маємо надію, що після запровадження законодавчих змін, виконання органами державної виконавчої служби такої важливої 
категорії рішень як стягнення аліментів, буде забезпечено на ще більш високому рівні, а права найменших українців на належне 
утримання та розвиток будуть повністю захищені. 

Начальник Головного територіального управління юстиції  
у Чернігівській області   

Олег Трейтяк

Новації в законодавстві, що посилюють 
відповідальність неплатників аліментів

У липні Верховна Рада прийняла другий пакет за-
конопроектів у рамках ініціативи Міністерства юстиції 
України #ЧужихДітейНеБуває, що посилює відповідаль-
ність за несплату аліментів та запроваджує ще жорсткі-
ші засоби стимулювання батьків до їх сплати. 

Серед новацій:
- необхідність для претендентів на керівні державні по-

сади надавати довідку про відсутність боргу та можливість 
звільнення з держслужби неплатників, які забули про своїх 
дітей більше, ніж на 12 місяців. Українці, які хочуть увійти 
до складу Кабінету Міністрів, зайняти посади заступників 
міністра чи посади категорії "А" та "Б", стати прокурором, 
керівником НАБУ чи членом НАЗК, повинні будуть подати 
довідку про те, що вони не мають боргів перед дітьми біль-
ше 6 місяців. Якщо заборгованість чиновника перевищить 
12 місяців – це буде підставою для звільнення; 

- збільшення мінімальної суми виплат на дитину;
- запровадження системи фінансових санкцій для тих 

батьків, які не сплачують аліменти своїй дитині більше року 
– від 20% до 50% від суми боргу;

- запровадження системи автоматизованого арешту ко-
штів боржників;

- збільшення строку суспільно корисних робіт до 460 го-
дин;

- адміністративний арешт до 10 діб для тих, хто ухиляєть-
ся від суспільно корисних робіт;

- притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які 
ухиляються від виконання суспільно корисних робіт;

- скорочення з 6 до 4 місяців строку заборгованості для 

використання всіх обмежень першого закону;
- адміністративна відповідальність за невиконання рішен-

ня органу опіки та піклування щодо спілкування, зустрічей 
та участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає 
окремо;

- адміністративна відповідальність за невиконання за-
конних вимог посадових (службових) осіб органу опіки та 
піклування;

- звільнення дітей від обов’язку утримувати непрацездат-
них «горе»-батька або матері у випадку несплати останніми 
аліментів понад 3 роки;

- усі обмеження першого пакету застосовуватимуться до 
батьків, які не платять дітям з інвалідністю або тяжко хво-
рим дітям навіть 3 місяці.

Підтримані депутатами закони запроваджують систему 
мотивації батьків, які сумлінно виконують свої обов’язки 
та вкладають кошти у розвиток власних дітей. Для таких 
батьків, зокрема, передбачені податкові пільги та інші пре-
ференції.

Прийняті законопроекти не лише посилюють відповідаль-
ність неплатників аліментів, а й гарантують гідне фінансове 
утримання дітей, які проживають у неповних сім’ях.

Головний спеціаліст відділу 
організації та контролю за виконанням 

рішень Управління державної виконавчої
служби Головного територіального

управління юстиції у Чернігівській області
  Інна Бобруйко
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З 7 грудня 2017 року діє Закон Укра-
їни «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів щодо забезпечення 
дотримання прав учасників криміналь-
ного провадження та інших осіб пра-
воохоронними органами під час здійс-
нення досудового розслідування», який 
відразу почали називати як «Маски-шоу 
стоп». Цей закон дуже примітний із ог-
ляду на те, що його норми чи не в перше 
за останні роки допомагали виписати не 
просто юристи, а практикуючі адвокати.

Хотілося б зупинитися більш детально на 
підставах та наслідках тимчасового досту-
пу до речей і документів (далі – тимчасовий 
доступ). Законодавством України перед-
бачено, що тимчасовий доступ до речей і 
документів – це захід забезпечення кримі-
нального провадження, який полягає у на-
данні стороні кримінального провадження 
особою, у володінні якої знаходяться такі 
речі і документи, можливості ознайомити-
ся з ними, зробити їх копії та вилучити їх 
(здійснити їх виїмку). Для цього має бути за-
конна підстава, а саме: ухвала про тимчасо-
вий доступ слідчого судді (під час досудово-
го розслідування); ухвала про тимчасовий 
доступ суду (під час судового провадження).

Для початку необхідно знати хто має 
право отримувати ухвалу про тимчасовий 
доступ. З боку обвинувачення - це слідчий, 
керівник органу досудового розслідування, 
прокурор, а також потерпілий, його пред-
ставник та законний представник. З боку 
захисту таке право надається підозрюва-
ному, обвинуваченому, підсудному, їхнім 
захисникам та законним представникам. 
Крім того зверніть увагу, що доступ до ре-
чей і документів надається виключно осо-
бі, яка визначена в ухвалі, і не може бути 
надано доступ за дорученням (наприклад, 
оперативним співробітникам).

 Пам’ятайте, що особа, якій надано пра-
во тимчасового доступу не має права са-

мостійно шукати ці документи, оглядати 
приміщення, відкривати шафи, оглядати 
вміст комп’ютерної техніки тощо, це може 
відбуватися тільки за вашою згодою. А та-
кож вилучення речей і документів можливе 
лише у тому випадку, якщо про це прямо 
зазначено в ухвалі.

Дуже важливо, що відтепер законом за-
бороняється тимчасове вилучення електро-
нних інформаційних систем або їх частин, 
мобільних терміналів систем зв’язку, крім 
випадків, коли їх надання разом з інформа-
цією, що на них міститься, є необхідною умо-
вою проведення експертного дослідження, 
або якщо такі об’єкти отримані в результаті 
вчинення кримінального правопорушення 
чи є засобом або знаряддям його вчинення, 
а також якщо доступ до них обмежується їх 
власником, володільцем або утримувачем 
чи пов’язаний з подоланням системи логіч-
ного захисту. У разі необхідності слідчий чи 
прокурор здійснює копіювання інформації, 
що міститься в інформаційних (автомати-
зованих) системах, телекомунікаційних си-
стемах, інформаційно-телекомунікаційних 
системах, їх невід’ємних частинах. Копію-
вання такої інформації здійснюється із за-
лученням спеціаліста.

Крім того тимчасовий доступ заборо-
нено проводити до листування або інших 
форм обміну інформацією між захисником 
та його клієнтом або будь-якою особою, 
яка представляє його клієнта, у зв’язку з 
наданням правової допомоги, а також до 
об’єктів, що додані до такого листування 
або інших форм обміну інформацією. 

Перед тим, як дозволити слідчому чи про-
курору проводити тимчасовий доступ до 
речей і/або документів, уважно ознайомтеся 
зі змістом ухвали слідчого судді або суду. 
Ухвала має бути прийнята іменем України, 
мати підпис судді і відбиток гербової печатки. 
Обов’язково має бути зазначено ким та кому 
надати тимчасовий доступ до речей і/або до-

кументів (яких саме), чи надати доступ до ре-
чей і/або документів та можливість вилучити 
їх. Потім зверніть увагу на строк виконання 
ухвали, який не може перевищувати одно-
го місяця з дня її постановлення. Перевірте  
повноваження осіб, які прибули для тимчасо-
вого доступу, вимагайте від них пред’явити 
службові посвідчення для ознайомлення. 
Важливим є те, що вам мають обов’язково 
надати копію ухвали про тимчасовий доступ. 
Також ви маєте право фіксувати хід процесу-
альної дії за допомогою відео зйомки. Стеж-
те за тим, щоб слідчий (прокурор) і право-
охоронці вилучали тільки ті предмети чи до-
кументи, що чітко зазначені в ухвалі. У разі 
вилучення речей і/або документів вимагайте 
надання їх опису. В описі вилучених речей 
зазначаються їх назва, зміст, кількість, міра, 
вага, матеріал, з якого вони виготовлені, та 
індивідуальні ознаки. 

При завершенні процесуальної дії уваж-
но ознайомтеся зі змістом протоколу, і 
якщо ви згодні з викладеним - можете під-
писувати протокол. Не забувайте також 
про ваше право висловити зауваження, 
якщо такі були.

На останок хочеться додати, що ви має-
те повне право відмовити у наданні тимча-
сового доступу до речей і/або документів, 
якщо: сплив місячний термін дії ухвали, ух-
валу пред’являє особа, яка не зазначена в 
ній, вам не пред’явили оригінал ухвали, ух-
вала не містить обов’язкових відомостей. 

Тож будьте уважними та обізнаними, 
не бійтеся висловлювати свою думку і не 
дозволяйте правоохоронцям зловживати 
вашими правами.

Заступник начальника головного
територіального управління юстиції

з питань державної реєстрації – 
начальник Управління державної 

реєстрації Головного територіального
управління юстиції у Чернігівській області

В’ячеслав Хардіков

Що таке тимчасовий доступ до речей і 
документів в рамках закону «Маски-шоу стоп»?

Написання найменування громадського формування регу-
люється Цивільним кодексом України, Законом України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – під-
приємців та громадських формувань», Законом України «Про 
громадські об’єднання», якщо це стосується найменування 
громадських об’єднань, та Вимогами до написання наймену-
вання юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громад-
ського формування, що не має статусу юридичної особи, крім 
організації профспілки, затвердженого наказом Міністерства 
юстиції України від 05.03.2012 №368/5.

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фі-
зичних осіб-підприємців та громадських формувань» передбачає 
загальні вимоги щодо застосування найменування до юридичної 
особи. Отже, найменування юридичної особи повинно містити ін-
формацію про її організаційно-правову форму (крім державних 
органів, органів місцевого самоврядування, органів влади Авто-
номної Республіки Крим, державних, комунальних організацій, за-
кладів, установ) та назву. Зокрема, організаційно-правова форма 
юридичної особи визначається відповідно до класифікації органі-
заційно-правових форм господарювання, затвердженої централь-
ним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері технічного регулювання.

Назва юридичної особи може складатися з власної назви юри-
дичної особи, а також містити інформацію про мету діяльності, 
вид, спосіб утворення, залежність юридичної особи та інші відо-
мості згідно з вимогами до найменування окремих організацій-
но-правових форм юридичних осіб, установленими  законодав-
ством України. Назва юридичної особи береться у лапки та за-
значається безпосередньо після організаційно-правової форми 
суб'єкта господарювання (крім органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки 
Крим, державних, комунальних організацій, закладів, установ).

При написанні найменування юридичної особи використовуються:
- літери українського алфавіту - при написанні найменування 

українською мовою;
-  літери латинського алфавіту - при написанні найменування 

англійською мовою;
- розділові знаки та символи: лапки (" ", “ ”, „ “, « », які є тотож-

ними), крапка (.), кома (,), двокрапка (:), дужки /( )/, апостроф ('), 
дефіс (-), тире (-), коса риска (/), знак оклику (!), знак питання (?), 
номер (№), плюс (+), знак рівняння (=), зірочка (*), еткомерційна 
(@);

- цифри: арабські (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0) та римські (I, II, III, IV, 
V, VI, VII, VIII, IX, X, L, C, D, M);

- використання інших символів, розділових знаків у найменуван-
ні юридичної особи не допускається.

Найменування юридичної особи не може бути тотожним найме-
нуванню іншої юридичної особи (крім органів місцевого самовря-
дування). Використання лапок у найменуванні юридичної особи не 
є ознакою для визначення тотожності найменувань.

Крім того, у найменуванні юридичних осіб забороняється ви-
користовувати повне чи скорочене найменування державних ор-
ганів або органів місцевого самоврядування, або похідні від цих 
найменувань, або історичні державні найменування, перелік яких 
установлює Кабінет Міністрів України. Також забороняється вико-

ристовувати символіку комуністичного та/або націонал-соціаліс-
тичного (нацистського) тоталітарних режимів, а також не дозволя-
ється застосовувати у найменуванні терміни, абревіатури, похідні 
терміни, заборона використання яких передбачена законом.

У вимогах до написання найменування юридичної особи, її ві-
докремленого підрозділу, громадського формування, що не має 
статусу юридичної особи, крім організації профспілки, зазначаєть-
ся, що:

- назва юридичної особи не може містити посилання на органі-
заційно-правову форму;

- юридична особа може мати, крім повного найменування, ско-
рочене найменування;

- найменування юридичної особи викладається державною мо-
вою та додатково англійською мовою (за наявності);

- найменування відокремленого підрозділу повинно містити сло-
ва "відокремлений підрозділ" ("філія", "представництво" тощо) та 
вказувати на належність до юридичної особи, яка створила цей 
підрозділ.

Юридичні особи можуть використовувати у своєму найменуван-
ні імена (псевдоніми) фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, наз-
ви і дати історичних подій, якщо вони присвоєні у порядку, вста-
новленому Законом України «Про присвоєння юридичним особам 
та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, юві-
лейних та святкових дат, назв і дат історичних подій».

Найменування громадського об’єднання складається з двох 
частин - загальної та власної назв. У загальній назві зазнача-
ється організаційно-правова форма громадського об’єднання 
(«громадська організація», «громадська спілка»). Власна назва 
громадського об’єднання не може містити слова «державний», 
«комунальний» та похідні від них. Власна назва громадсько-
го об’єднання має містити інформацію про статус громадського 
об’єднання («дитяче», «молодіжне», «всеукраїнське») та його вид 
(«екологічне», «правозахисне» тощо). Власна назва громадського 
об’єднання може містити ім’я (псевдонім) фізичної особи за умови 
попередньої письмової згоди цієї особи або її спадкоємців, засвід-
ченої в установленому законом порядку, якщо інше не передбаче-
но законом. Власна назва громадського об’єднання може містити 
слово «асоціація».

Обласні, міські, районні організації, первинні осередки полі-
тичної партії та інші структурні утворення, передбачені статутом 
партії, використовують назву політичної партії з доповненнями, які 
визначають їх місце в організаційній структурі політичної партії.

Визначення «організація роботодавців», «об’єднання організа-
цій роботодавців» та похідні від них можуть використовувати лише 
ті організації та їх об’єднання, які створені і діють відповідно до За-
кону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і 
гарантії їх діяльності».

Власна назва організації роботодавців, об’єднання організацій 
роботодавців повинна містити інформацію про їхній статус.

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

Управління державної реєстрації  
Головного територіального управління юстиції  

у Чернігівській області
Ірина Дударенко

Вимоги до написання найменування громадських 
формувань (крім організації профспілки) та їх 

відокремлених підрозділів

Механізми протидії 
корупції

Проблема корупції на сьогодні існує практично в кож-
ній державі і становить загрозу як для розвинених кра-
їн зі сталою економікою, так і для країн, що пережива-
ють економічну кризу. Володіння владою надає широкі 
можливості чиновникам для зловживання нею у формі 
протекціонізму, незаконного придбання соціальних благ 
і привілєїв, незаконного збагачення тощо. Нечітко сфор-
мульовані правила, надмірне регулювання та контроль 
дають посадовцям виняткову владу, створюють широкі 
можливості для корупції та привласнення матеріальних 
цінностей, що належать суспільству.

Подібна ситуація зберігається і у нас, про що свідчать ре-
зультати дослідження Transparency International, де Україна 
здобула 30 балів зі 100 можливих “Індекс сприйняття коруп-
ції” (CPI) за 2017 рік і посіла 130 місце (зі 180 країн). Це на 1 
бал більше та на 1 позицію вище, ніж у минулому році (29 
балів, 131 місце зі 176 країн). Але в динаміці результати ми-
нулого року нижчі (1 бал проти 2) ніж у 2016 році.

Питання протидії корупції для України залишається вкрай 
актуальним. Базовою основою механізму запобігання коруп-
ції є Антикорупційна стратегія України, як документ, що ви-
значає основні  напрями антикорупційної політики країни. Так 
25 квітня 2018 року Кабінет Міністрів України схвалив проект 
Закону України «Про антикорупційну стратегію на 2018-2020 
роки». Законопроект розроблений Національним агенством 
з питань запобігання корупції з метою визначення комплексу 
заходів, спрямованих на зменшення рівня корупції в Україні 
та подальше просування антикорупційних ініціатив в державі.

Суб'єктами реалізаці антикорупційної політики в Україні 
виступають спеціально уповноважені органи державної вла-
ди: 

• Національне антикорупційне бюро України, що займаєть-
ся попередженням, виявленням, припиненням, розслідуван-
ням та розкриттям корупційних правопорушень, віднесених 
до його підслідності, а також запобігання вчинення нових;

• Національне агенство з питань запобігання корупції, що 
забезпечує запобігання корупції, забезпечення формування 
та реалізації державної антикоррупційної політики, створен-
ня й забезпечення дотримання правил, які дозволять запо-
бігти корупції;

• Спеціалізована антикорупційна прокуратура, що здійс-
нює супровід кримінальних проваджень Національного анти-
корупційного бюро України;

• Вищий антикорупційний суд України, займатиметься ви-
ключно справами топ-корупції, які розслідувало Національне 
антикорупційне бюро України (НАБУ). Ці справи не можна 
буде передати на розгляд іншого суду:

• Національне агенство України з питань виявлення, роз-
шуку та управління активами, одержаними від корупційних 
та інших злочинів. 

Суб'єктами антикорупційної діяльності також є: Президент 
України, парламент, Уряд, судова влада і громадськість. 
Об'єктами антикорупційної політики є ті, що до кого здійс-
нюється управлінський вплив. Отже, це державні службовці 
органів державної влади та посадові особи органів місцевого 
самоврядування. Разом з тим розглядати як об'єктів антико-
рупційної політики тільки державних службовців та посадо-
вих осіб місцевого самоврядування було б неправильно. 

Одним із впливових об'єктів організаційно-правового ме-
ханізму протидії корупції завжди є суспільство. Антикоруп-
ційна стратегія України серед заходів стосовно цього об'єкта 
зазначає проведення на постійній основі інформаційних ком-
паній, орієнтованих на різні соціальні групи та спрямованих 
на усунення толерантного ставлення до корупції, підвищення 
рівня співпраці влади та громадян у протидії корупції.

Серед основних факторів, що сприяють виникненню ко-
рупції є недостатній рівень доброчесності окремих осіб, упов-
новажених на виконання функцій держави або місцевого са-
моврядування, відсутність критичного ставлення суспільства 
до проявів корупції, сприйняття населенням корупції  як одно-
го із засобів досягнення бажаного результату.

Інструментами організаційно-правового механізму про-
тидії корупції є: запровадження антикорупційних програм у 
діяльності органів державної влади, обласних державних 
адміністрацій і рад, державних цільових фондів тощо, фор-
мування системи уповноважених підрозділів (уповноважених 
осіб) з питань запобігання та виявлення корупції в органах 
державної влади та місцевого самоврядування, на держав-
них та комунальних підприємствах,  функціонування Єдиного 
державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на ви-
конання функцій держави або місцевого самоврядуванняя, 
підвищення рівня стандартів доброчесності осіб, уповно-
важених на виконання функцій держави або місцевого са-
моврядування, та прирівняних до них осіб, а також громад-
ськості, удосконалення системи державного контролю над 
партійними фінансами, система електронних закупівель, 
відкриття державних реєстрів щодо інформації про кінцевих 
бенифіціарних власників, впровадження електронного доку-
ментообігу в державних органах.

Викорінення корупції та запобігання умовам, що можуть 
сприяти її виникненню, складна соціально-економічна, полі-
тична та суспільна проблема.

З'ясування складових організаційно-правового механіз-
му протидії корупції дозволяє констатувати, що найбільш 
складними залишаються питання, пов'язані з розробленням, 
удосконаленням та втіленням інструментів його реалізації. 
Першочерговими кроками держави на шляху подолання ко-
рупції мають стати: політична воля керівництва країни щодо 
вирішення питань протидії корупції у вищих ешелонах влади, 
закріплення повноважень на горизонтальних рівнях таким 
чином, щоб вони не дублювали одне одного, впровадження 
курсу навчань щодо вивчення антикорупційного законодав-
ства у вищих та середніх навчальних закладах, залучення 
громадян до роботи у громадських радах, розроблення про-
ектів управлінських рішень, громадської експертизи, фінан-
сового контролю діяльності органів влади, формування у 
населення негативного ставлення до корупції.     

     Сектор з питань запобігання і виявлення 
корупції  Головного територіального управління 
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За Законом України «Про кооперацію» член 
житлово-будівельного, дачно-будівельного, гараж-
но-будівельного, житлового, дачного, гаражного 
чи іншого відповідного кооперативу має право во-
лодіння, користування, а за згодою кооперативу - і 
розпоряджання квартирою, дачею, гаражем, іншою 
будівлею, спорудою або приміщенням кооперати-
ву, якщо він не викупив це майно. У разі викупу 
квартири, дачі, гаража, іншої будівлі, споруди або 
приміщення його член стає власником цього май-
на, при цьому право власності на таке майно у ньо-
го виникає з моменту його державної реєстрації 
відповідно до закону. 

Слід зазначити, що наслідком реформування за-
конодавства в Україні є значне спрощення проце-
дури реєстрації права власності на нерухоме май-
но, яке станом на сьогоднішній день відбувається 
на підставі положень Закону України «Про держав-
ну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень» та Порядку державної реєстрації ре-
чових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, за-
твердженого Постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни №1127 від 25.12.2015 (далі - Порядок).

Державна реєстрація права власності на об’єкт 
нерухомого майна, будівництво якого здійснюва-
лося із залученням коштів фізичних та юридичних 
осіб або у результаті діяльності житлового, житло-
во-будівельного, дачного, гаражного чи іншого коо-
перативу, проводиться за заявою власника такого 
майна або за умови уповноваження власником та-
кого майна на підставі договору - за заявою особи, 
що залучала кошти фізичних та юридичних осіб, у 
порядку, передбаченому пунктами 30-34 Порядку.

У разі коли державна реєстрація права власності 
здійснюється на окреме індивідуально визначене 
нерухоме майно (квартира, житлове, нежитлове 
приміщення тощо), розміщене в об’єкті нерухомого 
майна, будівництво якого завершено та який при-
йнято в експлуатацію після 1 січня 2013 р., особою, 
що залучала кошти фізичних та юридичних осіб, 
відповідним кооперативом з метою забезпечен-
ня державної реєстрації права власності кожного 
окремого власника нерухомого майна можуть бути 
подані для долучення до Державного реєстру прав:

документ, що підтверджує присвоєння об’єкту 

нерухомого майна адреси (крім випадків державної 
реєстрації права власності на реконструйований 
об’єкт нерухомого майна);

затверджений особою, що залучала кошти фі-
зичних та юридичних осіб, перелік фізичних та юри-
дичних осіб, кошти яких залучалися для будівниц-
тва об’єкта нерухомого майна, або затверджений 
загальними зборами кооперативу список членів 
кооперативу;

документ, що посвідчує право власності на об’єкт 
нерухомого майна до його реконструкції, - у разі 
державної реєстрації права власності на реконстру-
йований об’єкт нерухомого майна (крім випадків, 
коли право власності на такий об’єкт вже зареє-
стровано в Державному реєстрі прав або коли зако-
нодавством не передбачено оформлення та видачу 
документа на такий об’єкт нерухомого майна).

Тобто, законодавством передбачено можли-
вість зацікавленої особи долучити до Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно певних 
документів, які в подальшому можуть використову-
ватися іншими особами, що будуть набувати права 
власності на окреме індивідуально визначене неру-
хоме майно.

Які ж мають бути підготовлені та подані заяв-
ником документи для державної реєстрації права 
власності на дачу, чи гараж в кооперативі ?

Чинний Порядок державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно визначає, що для державної 
реєстрації права власності на окреме індивідуально 
визначене нерухоме майно (квартира, житлове, не-
житлове приміщення тощо), розміщене в об’єкті не-
рухомого майна, будівництво якого здійснювалося у 
результаті діяльності кооперативу подаються:

довідка кооперативу про членство особи в коо-
перативі та внесення таким членом кооперативу 
пайового внеску в повному обсязі;

технічний паспорт на окреме індивідуально ви-
значене нерухоме майно (квартира, житлове, не-
житлове приміщення тощо). 

У разі коли державна реєстрація права власності 
здійснюється на окреме індивідуально визначене 
нерухоме майно (квартира, житлове, нежитлове 
приміщення тощо), розміщене в об’єкті нерухомо-
го майна, будівництво якого завершено та який 

прийнято в експлуатацію після 1 січня 2013 р., та-
кож обов’язково зазначаються у відповідній заяві 
відомості про реєстраційний номер документа, що 
відповідно до вимог законодавства засвідчує при-
йняття в експлуатацію закінченого будівництвом 
об’єкта, та подаються завірені відповідним коопе-
ративом копії:

документа, що підтверджує присвоєння об’єкту 
нерухомого майна адреси (крім випадків державної 
реєстрації права власності на реконструйований 
об’єкт нерухомого майна);

документа, що посвідчує право власності на 
об’єкт нерухомого майна до його реконструкції, 
- у разі державної реєстрації права власності на 
реконструйований об’єкт нерухомого майна (крім 
випадків, коли право власності на такий об’єкт вже 
зареєстровано в Державному реєстрі прав або коли 
законодавством не передбачено оформлення та ви-
дачу документа на такий об’єкт нерухомого майна).

У такому разі державний реєстратор відповід-
но до наданих заявником у відповідній заяві відо-
мостей про реєстраційний номер документа, що 
відповідно до вимог законодавства засвідчує при-
йняття в експлуатацію закінченого будівництвом 
об’єкта, обов’язково перевіряє наявність реєстрації 
такого документа в Єдиному реєстрі документів, 
відсутність суперечностей між заявленими права-
ми та відомостями, що містяться в цьому Реєстрі.

Відомості про реєстраційний номер документа, 
що відповідно до вимог законодавства засвідчує 
прийняття в експлуатацію закінченого будівни-
цтвом об’єкта, не зазначаються, а завірені коопе-
ративом копії документів, передбачені цим пунк-
том, не подаються у разі, коли таким кооперативом 
подано зазначені відомості та документи для долу-
чення їх до Державного реєстру прав.

Заступник начальника Управління – 
начальник відділу розгляду звернень та 

забезпечення діяльності комісії з питань 
розгляду скарг у сфері державної реєстрації 
Управління державної реєстрації Головного 

територіального управління юстиції у 
Чернігівській області 

В’ячеслав Черниш

Як оформити право власності на нерухомість (дача, гараж тощо), будівництво яких 
здійснювалося у результаті діяльності дачного, гаражного чи іншого кооперативу Якими іменами 

називали батьки 
своїх дітей? 

Традиційно жителі Чернігівщини 
називали хлопчиків Артем, Богдан, 
Владислав, Дмитро, Максим, Матвій 
та Олександр. А от дівчатам надавали 
імена Анна, Анастасія, Вікторія, Марія, 
Софія і Поліна.

Не обійшлося і без незвичних імен. 
У першому півріччі цього року у сві-
доцтвах про народження можна було 
побачити такі імена, як Агнія, Аделі-
на, Адель, Аннабелла, Аміна, Анюта, 
Аполлінарія, Аріадна, Аріана, Ася, Ва-
силина, Васіліса, Віола, Габріела, Гла-
фіра, Дана, Джансу, Емма, Еміліана, 
Еміра, Євдокія, Златослава, Іванка, 
Ізабель, Лілі, Ліліт, Ліанна, Лейла, Мі-
лета, Міріам, Мія, Менді, Пауліна, Ра-
домира, Радміла, Сальвіна, Сільвія, 
Таліна, Тереза, Фаїна, Фрейя, Ясміна.

З іменами хлопчиків ще цікавіше 
- Аарон, Адам, Азімджон, Алібек, Ан-
дріан, Антуан, Аскольд, Гамлет, Дамір, 
Демид, Дем’ян, Елай, Еміліан, Емір, 
Ерсой, Жан, Златояр, Ілай, Іраклій, 
Іскандер, Любомир, Лука, Марсель, 
Мар’ян, Муртахан, Натан, Нікодім, 
Ніколас, Ратібор, Роберт, Родомир, 
Савелій, Семіон, Світозар, Тамір, , Ти-
гран, Тихомир, Фарід, Янош.

Статистика свідчить, що за півроку 
в області зареєстровано 3444 народ-
ження, що на 7% менше ніж за анало-
гічний період 2017 року. І шлюб беруть 
не так активно, на весільний рушник 
стали 2021 пара молодят. Це на 13% 
менше за показники минулого періоду. 

Сектор зв’язків з громадськістю 
Головного територіального управлін-

ня юстиції 
у Чернігівській області 

 Реєстрація шлюбу – це урочистий мо-
мент в житті двох люблячих сердець чоловіка та 
жінки, які добровільно виявили бажання створити 
нову сім’ю. Подача заяви про реєстрацію шлюбу 
– це законодавчо встановлений порядок пові-
домлення компетентного органу про намір одру-
житись. Після подачі заяви нареченим надається 
час для перевірки своїх почуттів,   усвідомлення 
наслідків реєстрації шлюбу, і, якщо виникають 
певні перешкоди, кожен із наречених може відмо-
витись від шлюбу. Тож подача заяви не зобов’я-
зує наречених одружуватись. 

 Разом з тим, відповідно до статті 31 
Сімейного кодексу України, особа, яка відмови-
лася від шлюбу, зобов'язана відшкодувати другій 
стороні затрати, що були нею понесені у зв'язку з 
приготуванням до реєстрації шлюбу та весілля.

При приготуванні до весілля  заручені або їх 
батьки можуть вступати у договірні відносини 
щодо розподілу витрат у зв’язку з приготуванням 
до реєстрації шлюбу та весілля. Проте законом 
не передбачено у якій формі ці договірні відноси 
повинні оформлюватись – усній, письмовій, но-
таріальній. Не зазначено також яким чином та 
ким визначається розмір таких витрат. Витрати 
можуть бути здійснені однією із сторін без пого-
дження з іншою та мати непомірний  для іншої 
сторони розмір. 

Одностороння відмова від реєстрації шлюбу 
не повинна завдавати матеріальних збитків іншій 
стороні, тому законом встановлено однозначний 

обов’язок відшкодувати другій стороні затрати, 
що були нею понесені у зв’язку з приготуван-
ням до реєстрації шлюбу та весілля. При цьому 
Сімейний кодекс не розмежовує об’єктів, які мо-
жуть вважатися другою стороною. В більшості 
випадків весілля та реєстрацію шлюбу матеріаль-
но забезпечують батьки наречених, тому під дру-
гою стороною мається на увазі інший наречений, 
але кошти, витрачені на підготовку весілля, мо-
жуть бути батьківськими. В Україні не поширена 
практика рахувати кошти, що йдуть на весілля 
з кожної сторони, тому досить важко буває не 
тільки документально підтвердити затрати, а й 
визначити які кожна із сторін брала на себе зо-
бов’язання, оскільки вони укладаються в усній 
формі. Тому при відмові відшкодування затрат у 
добровільному порядку заінтересована особа по-
винна звертатися до суду, але має забезпечити 
себе належними доказами.

Для того, щоб не виникало спірних питань, ви-
рішення яких не врегульоване законом, доцільно 
укладати договір між нареченими про розподіл 
витрат на весілля та його приготування, який 
засвідчити в нотаріальному порядку. У догово-
рі чітко обумовити усі витрати та визначитися із 
внесками кожного, а також передбачити шляхи 
вирішення спорів між сторонами.

Законом передбачено, що затрати не підля-
гають відшкодуванню, якщо відмова від шлюбу 
була викликана протиправною, аморальною по-
ведінкою нареченої, нареченого, прихованням 

нею, ним обставин, що мають для того, хто відмо-
вився від шлюбу, істотне значення (тяжка хворо-
ба, наявність дитини, судимість тощо). 

Під аморальною поведінкою слід розуміти такі 
дії одного з наречених, які суперечать моральним 
засадам суспільства, національним звичаям та 
традиціям одного з наречених, які завдають об-
раз, моральних страждань йому або його рідним 
та близьким, що призводять до загального осуду 
(словесні образи, образи діями у тому випадку, 
коли мова іде про дотримання звичаїв або тради-
цій). Щодо протиправної поведінки, то це такі ді-
яння особи, які суперечать юридичним приписам, 
виражені в активних або пасивних діях (завдання 
навмисного удару, неповідомлення про певне за-
хворювання, яке може завдати шкоди здоров'ю 
іншого з наречених тощо).  Під протиправною 
поведінкою нареченого або нареченої можуть 
сприйматися обставини, пов’язані з особистими 
відносинами, а також з притягненням одного з 
них до кримінальної відповідальності до реєстра-
ції шлюбу.

Оскільки зазначена норма закону не передба-
чає вичерпних обставин, з настанням яких особа 
не буде відшкодовувати затрати, понесені іншою 
стороною по приготуванню до проведення реє-
страції шлюбу та весілля, то питання визначен-
ня моральної і аморальної поведінки нареченої і 
нареченого може стати підставою для судового 
розгляду.

У разі відмови від шлюбу особи, яка одержала 

подарунок у зв'язку з майбутнім шлюбом, договір 
дарування за вимогою дарувальника може бути 
розірваний судом. У разі розірвання договору 
особа зобов’язана повернути річ, яка була їй по-
дарована, а якщо вона не збереглася – відшко-
дувати її вартість. Однак це положення слід від-
межовувати від дарування подарунків на день на-
родження або до подання заяви про реєстрацію 
шлюбу, коли в основному чоловіки дарують цінні 
речі жінкам, щоб завоювати їхню прихильність. У 
таких випадках дарунки не повинні повертатися.

 Слід зазначити, що Сімейний кодекс регулює 
відносини між членами сім'ї, а оскільки нарече-
ні не є членами сім'ї і відносини, що між ними 
виникають, не підпадають під ознаки сімейних 
відносин, то будь-які питання з приводу відшкоду-
вання затрат, понесених сторонами до реєстрації 
шлюбу та весілля, повернення дарунка, будуть 
регулюватися не сімейним, а цивільним законо-
давством, зокрема Цивільним кодексом України. 

Отже реалізація права дарувальника, закрі-
пленого в статті 31 Сімейного кодексу України, 
вимагати припинення договору дарування внас-
лідок відмови обдаровуваного від реєстрації 
шлюбу досить сумнівна, оскільки належні докази 
надати суду дуже важко.

Провідний 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               

Ніна Приступа 

Особливості реєстрації та внесення змін до установчих документів 
товариства з обмеженою відповідальністю за новим законодавством
Новий Закон України «Про товариства з обмеженою та додат-

ковою відповідальністю» (далі – Закон про товариства), що набрав 
чинності 17.06.2018, визначає правовий статус, зокрема, товариств 
з обмеженою відповідальністю (далі - товариство), порядок їх ство-
рення, діяльності та припинення, права та обов’язки їх учасників.

На сьогодні установчим документом товариства є статут. Зако-
ном про товариства були зменшені вимоги до змісту статуту. Від-
тепер у статуті обов’язково повинно зазначатися:

- повне та скорочене (за наявності) найменування товариства з 
обмеженою та додатковою відповідальністю;

- органи управління товариством, їхня компетенція, порядок при-
йняття ними рішень; 

- порядок вступу до товариства та виходу з нього.
Також можуть міститися і інші відомості, які не суперечать Зако-

ну про товариства. Раніше у статуті мала обов’язково зазначатися 
інформація про розмір статутного капіталу, розмір часток та склад 
учасників товариства. Тепер не обов’язково зазначати і місцезна-
ходження товариства.

Для державної реєстрації створення товариства подаються такі 
документи:

- заява про державну реєстрацію створення товариства – Фор-
ма 1, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 
18.11.2016 № 3258/5;

- примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення 
засновників (протокол загальних зборів засновників), підписи за-
сновників на якому не підлягають нотаріальному засвідченню;

- установчий документ - статут товариства, який викладається 
письмово і підписується всіма засновниками товариства, при цьо-
му справжність підписів засновників на статуті підлягає нотаріаль-
ному засвідченню. 

У разі подання документів представником додатково подається 
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що 
підтверджує його повноваження (крім випадку, коли відомості про 
повноваження цього представника містяться в Єдиному державно-
му реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громад-

ських формувань (далі – Єдиний державний реєстр). 
Крім того, за бажанням заявника може бути подана заява про 

обрання товариством спрощеної системи оподаткування та/або ре-
єстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку 
на додану вартість.

У разі якщо засновником (засновниками) товариства є іноземна 
юридична особа, то додатково подається документ, що підтвер-
джує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (ви-
тяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо). 

Первинна реєстрація товариства в Єдиному державному реєстрі 
є безкоштовною. 

Документи для державної реєстрації можуть подаватися як у па-
перовій формі так і в електронній формі. Документи у паперовій 
формі подаються особисто заявником або направляються суб’єкту 
державної реєстрації поштовим відправленням. Подача документів 
для державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприєм-
ців в електронній формі здійснюється особисто заявником шляхом 
реєстрації у персональному кабінеті на веб-сайті «Он-лайн будинку 
юстиції». 

Державна реєстрація товариства проводиться незалежно від 
місця знаходження юридичної особи в межах області. Якщо доку-
менти подаються в електронній формі - державна реєстрація про-
водиться незалежно від місця знаходження товариства в межах 
України. 

Строки реєстрації - протягом 24 годин після надходження доку-
ментів, поданих для державної реєстрації, крім вихідних та святко-
вих днів. Товариство вважається створеним з дня його державної 
реєстрації. 

Для проведення державної реєстрації змін до установчих доку-
ментів подаються:

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридич-
ну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі – Форма 3, 
затверджена наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 
№ 3258/5;

- примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення 

уповноваженого органу управління товариства про зміни, що вно-
сяться до Єдиного державного реєстру- протокол загальних зборів 
учасників товариства;

- документ про сплату адміністративного збору-розмір адміні-
стративного збору визначено абзацом восьмим частини першої 
статті 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» і у 
2018 році становить 530 грн.;

- установчий документ юридичної особи в новій редакції-статут 
товариства, справжність підписів на якому повинна бути нотаріаль-
но засвідчена.

Відтепер при проведенні державної реєстрації змін до установ-
чих документів щодо розміру статутного капіталу, розміру часток 
та складу учасників не потрібно подавати статут, оскільки вказана 
інформація у статуті не зазначається.

Що стосується змін до статуту товариства та першої редакції 
статуту товариства після реорганізації, то вони підписуються лише 
тими учасниками товариства, які голосували «за» при прийнятті 
рішення про затвердження змін, або особою, уповноваженою на 
підписання статуту. Справжність підписів учасників або уповнова-
женої особи також засвідчується нотаріально.

Прийняттям рішення про внесення змін до статуту товариства є 
компетенцію загальних зборів учасників. Такі рішення приймають-
ся трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають 
право голосу з відповідного питання.

Крім того, з набранням чинності нового Закону про товариства 
скасовано таку вимогу, як проведення державної реєстрації змін 
до установчих документів в триденний термін з моменту проведен-
ня загальних зборів учасників. 

Товариства звільняються від сплати адміністративного збору за 
реєстрацію змін до статуту товариства у зв’язку з приведенням 
його у відповідність із Законом про товариства протягом одного 
року з дня набрання чинності вищевказаним Законом.

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

реєстраторів Управління державної реєстрації 
Головного територіального управління юстиції 

у Чернігівській області    
Надія Розсошко 

Зобов’язання наречених у  разі  відмови від вступу в шлюб
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Світлана Глущенко відвідала Чернігівщину
27 липня 2018 року на Чернігівщині з робочим візитом перебувала заступник Міністра юстиції 

з питань виконавчої служби Світлана Глущенко. «Актуальні питання виконавчого провадження» - 
тема семінару, що відбувся за її участі.

Серед поважних гостей заходу присутніми були: 
директор Департаменту державної виконавчої 
служби Міністерства юстиції Олексій Воробйов, 
директор Департаменту з питань судової роботи та 
банкрутства Міністерства юстиції Юрій Моісеєв, на-
чальник Управління державної виконавчої служби 
Головного територіального управління юстиції у м. 
Києві Віталій Чепурний, член дисциплінарної комі-
сії арбітражних 
керуючих при Мі-
ністерстві юсти-
ції Владислав Фі-
латов, директор 
Д е п а р т а м е н т у 
розробки інфор-
маційних систем 
ДП «НАІС» Олек-
сій Чепуренко, 
генеральний ди-

ректор ДП «СЕТАМ» Віктор Вишньов, виконавчий директор ГО «Ліга 
ділових та професійних жінок України» Юлія Заїка, науковий консуль-
тант з правознавства Ігор Ніколаєв, наші колеги з регіонів, громадські 
діячі, нотаріуси.

«Оскільки ми забезпечуємо справедливість, наша служба має 
бути потужною і ефективною. Питань до виконавчої служби звіс-
но багато, але основний наш виклик – виклик довірою людей і 
власною персональною відповідальністю за те, що ми робимо», 
- зазначила, відкриваючи панельну дискусію, профільний заступ-
ник Міністра юстиції.

На зібранні учасники обговорили атуальні проблеми виконав-
чого провадження, реформування системи примусового вико-
нання рішень, вдосконалення роботи автоматизованої системи 
виконавчого провадження, особливості правого регулювання 
виконавчого провадження у судових процедурах банкрутства, 
примусової реалізації арештованого майна, вчинення нотаріусом 
нотаріальних дій при наявності записів про боржника в Єдиному 
реєстрі боржників і т.д.

Начальник Головного територіального управління юстиції у 
Чернігівській області Олег Трейтяк поділився з гостями власним 
баченням реформування системи виконачого повадження, роз-
повів про досвід Чернігівщини та подякував колегам за співп-
рацю.

ВИ МАЄТЕ ПРАВО 
ЗНАТИ!

ЧАС, ЗАТРАЧЕНИЙ 
ВІЙСЬКОВИМИ НА ДОРОГУ, НЕ 

ЗАРАХОВУЄТЬСЯ ДО САМОЇ 
ВІДПУСТКИ. 

Відповідні зміни було внесено до Закону 
України «Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей» в 
травні 2018 року.

 Так, військовослужбовцям, крім військо-
вослужбовців строкової військової служби, 
надаються щорічні основні відпустки із збе-
реженням грошового, матеріального забез-
печення та наданням грошової допомоги на 
оздоровлення у розмірі місячного грошового 
забезпечення.

Тривалість щорічної основної відпустки для 
військовослужбовців, які мають вислугу в ка-
лендарному обчисленні до 10 років, становить 
30 календарних днів; від 10 до 15 років - 35 ка-
лендарних днів; від 15 до 20 років - 40 кален-
дарних днів; понад 20 календарних років - 45 
календарних днів, без урахування часу, необ-
хідного для проїзду в межах України до місця 
проведення відпустки та назад, але не більше 
двох діб в один кінець. Святкові та неробочі дні 
при визначенні тривалості щорічних основних 
відпусток не враховуються.

В особливий період під час дії воєнного ста-
ну військовослужбовцям можуть надаватися 
відпустки за сімейними обставинами та з ін-
ших поважних причин із збереженням грошо-
вого забезпечення тривалістю не більш як 10 
календарних днів без урахування часу, необ-
хідного для проїзду в межах України до місця 
проведення відпустки та назад, але не більше 
двох діб в один кінець.

Начальник Головного територіального
управління юстиції у Чернігівській області                 

Олег Трейтяк

Що зміниться у діяльності ТОВ?

Юстиція – відкрита для людей!
Для успішної кому-

нікації з людьми важ-
ливо бути гарним слу-
хачем. Тож, кожного 
тижня наша команда 
спілкується з чернігів-
цями на вулицях рід-
ного міста. Люди роз-
повідають свої життєві 
історії, цікавляться но-
ваціями чинного зако-
нодавства, запитують 
як отримати правову 
допомогу.

26 липня 2018 року фахівці Головного 
територіального управління юстиції у Чер-
нігівській області інформували містян про 
законодавчі ініціативи інформаційної кам-
панії #ЧужихДітейНеБуває, порядок призна-
чення субсидії, що змінився з 1 травня 2018 
року, електронні сервіси та пілотні проекти у 
сфері державної реєстрації актів цивільного 
стану, говорили також про протидію насиль-
ству в сім’ї.

Як ліквідовується заборгованість по зарплаті 
говорили на засіданні регіонального штабу

“Плани на майбутнє - працювати аби ліквідувати за-
боргованість по заробітній платі”, - повідомив 23 липня 
2018 року на засіданні регіонального штабу з коорди-
нації, моніторингу та контролю за станом виконання 
органами ДВС Чернігівської області рішень про стягнен-
ня заборгованості по заробітній платі та інших виплат, 
пов’язаних з трудовими правовідносинами, начальник 
обласної юстиції Олег Трейтяк.

Спільно з начальником Управління державної виконавчої 
служби Сергієм П’ятницею, начальником відділу з питань 
банкрутства Олександром Діканом, завідувачем юридичним 

відділом Федерації профспілкових організацій Чернігівської 
області Олександром Жилінським, заступником директора 
Департаменту соціального захисту населення Чернігівської 
ОДА Катериною Тимощенко, першим заступником начальни-
ка Головного управління Пенсійного фонду України в Черні-
гівській області Ольгою Рем і керівниками відділів ДВС він об-
говорив стан виконання рішень про стягнення заборгованості 
по заробітній платі як з економічно активних підприємств, так 
і боржників, що перебувають у процедурі банкрутства.

Також присутні обговорили проблемні питання та перспек-
тиви погашення заборгованості по заробітній платі та інших 
виплат, пов’язаних з трудовими правовідносинами.

17 червня 2018 року набрав чинності Закон 
України «Про товариства з обмеженою та до-
датковою відповідальністю». Слід зазначити, що 
така організаційно-правова форма як товари-
ство з обмеженою відповідальністю є однією з 
найпоширеніших в Україні. Однак  окремого за-
кону, що регулював би правовий статус, порядок 
створення, діяльності та припинення, права та 
обов’язки їх учасників не існувало. Натомість, ді-
яльність товариств з обмеженою відповідальні-
стю (далі – ТОВ) регулювалась Законом України 
«Про господарські товариства», Цивільним  та 
Господарським кодексами України, що призво-
дило до суперечливості та неврегульованості 
окремих питань.

Розглянемо основні зміни, передбачені законом. 
Перше, на що слід звернути увагу, це кількість учас-
ників. Як відомо до прийняття закону кількість учас-
ників ТОВ складала 100 осіб, тепер така кількість 
необмежена.

Зазнали змін і вимоги до установчого докумен-
ту. Законом не передбачено необхідності зазначати 
інформацію про розмір статутного капіталу з визна-
ченням частки кожного учасника, розмір і порядок 
формування резервного фонду, порядок передання 
(переходу) часток у статутному капіталі. Статут має 

містити лише повне та скорочене найменування, ор-
гани управління і їх компетенцію, порядок прийняття 
ними рішень, порядок вступу до товариства та ви-
ходу з нього.

Перша редакція статуту товариства підписуєть-
ся усіма його членами, а в подальшому у разі вне-
сення змін до статуту - або учасниками, які голосу-
вали за такі зміни, або особою, уповноваженою на 
це органом управління. Підписи на статуті підляга-
ють нотаріальному посвідченню.

Збільшилась і кількість органів управління, яки-
ми є загальні збори учасників, наглядова рада (за 
бажанням) та виконавчий орган. 

До компетенції загальних зборів як і раніше нале-
жить право вирішувати будь-які питання діяльності 
товариства. Слід звернути увагу, що для ухвален-
ня рішень загальними зборами більше не потрібен 
кворум, натомість деякі питання мають вирішувати 
одноголосно, ¾ або простою більшістю.

Одноголосно вирішуються питання перерозподі-
лу часток між учасниками, затвердження грошової 
оцінки негрошового вкладу учасника, створення 
інших органів товариства, визначення порядку їх 
діяльності, прийняття рішення про придбання това-
риством частки (частини частки) учасника.

- приймаються рішення щодо внесення змін 
до статуту або прийняття рішення про здійснення 

діяльності на підставі модельного статуту, зміни 
розміру статутного капіталу товариства, прийняття 
рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквіда-
цію та перетворення товариства, обрання комісії з 
припинення, затвердження ліквідаційного балансу.

Також передбачено, що статутом може вста-
новлюватись інша кількість голосів учасників това-
риства, необхідна для прийняття рішень з питань 
порядку денного, крім рішень, що приймаються од-
ностайно. 

В учасників товариства з’являється можливість 
заочного голосування. Заочне голосування перед-
бачає надання свого волевиявлення у письмовій 
формі з нотаріальний засвідченням підпису. Такий 
документ обов’язково долучається до протоколу за-
гальних зборів. Рішення оформляється протоколом.

У разі, коли учасником товариства є одна особа, 
рішення з питань віднесених до компетенції загаль-
них зборів, оформляються письмовим рішенням.

Створення наглядової ради є правом, а не 
обов’язком. До компетенції наглядової ради може 
бути віднесено питання обрання виконавчого орга-
ну, зупинення та припинення їх повноважень.

Виконавчим органом як і раніше є директор або 
дирекція у разі створення колегіального виконавчо-
го органу.

Крім того, закон передбачає і інші зміни у діяль-
ності ТОВ, зокрема:

- необхідно отримати згоду інших учасників на 
вихід учасником, що володіє часткою більш ніж 50 %;

- з’являється поняття корпоративних договорів, які 
мають конфіденційний характер та є безвідплатними;

- зменшується строк для повного внесення вкла-
ду учасником товариства з одного року до шести 
місяців з дати державної реєстрації товариства;

- можливий перехід прав учасника до його спад-
коємця чи правонаступника без згоди учасників то-
вариства;

- встановлюються правила про значні правочини 
і правочини із заінтересованістю (так, правочини, 
вартість яких перевищує 50 відсотків чистих активів 
товариства станом на кінець попереднього кварта-
лу, потребують попередньої згоди загальних зборів 
учасників). Інші правила можуть бути встановлені 
статутом.

Звертаємо увагу, що протягом року з дня набут-
тя чинності Закону України «Про товариства з обме-
женою та додатковою відповідальністю» товариства 
звільняються від сплати адміністративного збору за 
реєстрацію таких змін. Тож, варто дослухатись до 
рекомендацій фахівців та привести документацію у 
відповідність до встановлених норм.

Головний спеціаліст відділу розгляду
звернень та забезпечення діяльності

комісії з питань розгляду скарг у сфері
державної реєстрації Управління 
державної реєстрації Головного 

територіального управління юстиції у 
Чернігівській області
Анастасія Матвійчук


