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Лист редактора

у вересн і  но -
таріальна спільнота 
відзначила професій-
не свято і  25-річчя 
прийнят тя Закону 
україни «про  но-
таріат» . Цій  темі 
ми присвятили стат-
тю заступника ди-
ректора департа-
менту – начальника 
управління з питань 
нотаріату депар -
таменту державної 
реєстрації  та но-
таріату Міністерства 
юстиції україни Миколи Смука. публіка-
ція називається «професія нотаріуса: 
25 років служіння незалежній україні»,  
і в ній стверджується, що нотаріус був, 
є і залишатиметься захисником прав лю-
дини, оскільки надає незалежну й неупе-
реджену правову допомогу на засадах 
рівності, законності і справедливості.

тему захисту прав людини продов-
жено в інтерв’ю з начальником голов-
ного територіального управління юсти-
ції у черкаській області олександром 

Свіренюком, який 
зазначає, що проект 
«я  МаЮ право!» – 
унікальний, оскіль-
ки покликаний по-
ново му сформувати 
правову свідомість 
наших громадян ,  
донести до кожного, 
що  захищати свої 
права не складно. 

у «незалежній 
юридичній консуль-
тації» подаємо ґрун-
товні матеріали «по-
рядок усиновлення 

та отримання свідоцтва про народжен-
ня» і «поняття заповіту та його правова 
природа».

також у номері зроблено огляд юри-
дичних новин, висвітлюються події,  
які відбулися в україні, і ті, що стосуються 
міжнародного співробітництва.

як завжди, отримала наповнен-
ня наукова частина нашого журналу, 
де, як ви знаєте, ми публікуємо статті  
та рецензії на найактуальніші юридич-
ні видання. 

З повагою, 
головний редактор журналу н. м. оніщенко

Бажаю всім нових звитяг і мирної осені!dpcoi.c
om.ua
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тема номера   

ПрОФесІЯ нОТАрІУсА: 
25 рОКІв сЛУЖІннЯ 

неЗАЛеЖнІЙ УКрАЇнІ

М. М. Смук  
заступник директора Департаменту – 
начальник Управління з питань нотаріату 
Департаменту державної реєстрації  
та нотаріату Міністерства юстиції України.

Професія нотаріуса – це, перш за все, високий професіоналізм, служіння закону,  
відповідальність, порядність та чесність. На сьогодні вона є однією із затребуваних професій.  

Бути нотаріусом почесно, престижно і відповідально.

сАМе 2 вереснЯ 1993 рОКУ рОЗПОЧАТО нОвИЙ ДЛЯ неЗАЛеЖнОЇ УКрАЇнИ – 
еТАП реФОрМУвАннЯ УКрАЇнсьКОГО нОТАрІАТУ, І ПерШОЮ схОДИнКОЮ  

цьОГО еТАПУ сТАЛО ПрИЙнЯТТЯ ДІЮЧОГО І нА сьОГОДнІ 
ЗАКОнУ УКрАЇнИ «ПрО нОТАрІАТ».

2  в е р ес н я  2 0 1 8  р о к у  –  
25 річниця з дня прийняття За-
кону україни «про нотаріат». 
віднині нотаріат впевнено почав 
розвиватися як нотаріат латинсь-
кого типу.

нотаріус був, є і залишати-
меться захисником прав людини, 
оскільки надає незалежну й не-
упереджену правову допомогу 

на  засадах рівності, законності 
і справедливості.

Ставши на шлях незалежності, 
громадяни україни в особі но-
таріуса отримали надійного това-
риша та правозахисника, оскіль-
ки своєю повсякденною працею 
нотаріус, незалежно від того, 
чи він є державним чи приватним, 
діє від імені держави та надає не-

залежну і неупереджену юридич-
ну допомогу на засадах рівності, 
законності і справедливості, по-
переджуючи тим самим виник-
нення правових конфліктів, судо-
вих спорів. Своєю повсякденною 
працею нотаріус неодноразово 
доводить, що ми живемо в органі-
зованому суспільстві, у суспіль-
стві, де керує Закон. 
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Міністерство юстиції України 
і самі нотаріуси прагнуть до того, 
щоб удосконалити та покращити 

професію нотаріуса.

нотаріус є стрижнем  
цивільно-правових відносин  
у процесуальному аспекті  

ділового обороту. 

нотаріальна спільнота сьо-
годні надзвичайно важливий 
прошарок суспільства у кількості 
близько 7000 професіоналів своєї 
справи.

За 25 років система нотаріату 
зазнала змін, які покращили до-
ступ населення до вчинення но-
таріальних дій: це і надання при-
ватним нотаріусам повноважень 
на вчинення нотаріальних дій 
для дії за кордоном, це і забезпе-
чення спадкових прав – надання 
приватним нотаріусам функцій по 
оформленню спадщини тощо.

визначене законодавством 
коло повноважень нотаріусів 
є  досить широким: від засвід-
чення вірності копії документа 
до посвідчення різних за своєю 
правовою природою правочинів, 
зокрема з  нерухомим майном, 
оформлення спадкових прав,  
посвідчення заповітів і довірено-
стей тощо.

лише протягом 2017 року но-
таріусами україни було вчине-
но 12 462 580 нотаріальних дій, 
з них – державними нотаріуса-
ми 1  519  412, а  приватними –   
10 943 168 дій. Ці нотаріальні дії 
були вчинені для 9 324 688 осіб. 
порівнюючи зазначені показ-
ники з 2016 роком, слід вказати, 
що кількість осіб, які звертаються 
до  нотаріуса для вчинення тих 
чи інших нотаріальних дій, зро-
стає, наприклад, кількість таких 
осіб в 2016 році склала 9 120 391. 

нотаріус у своїй повсякденній 
роботі забезпечує реалізацію ба-
гатьох прав і свобод, гарантова-
них конституцією україни. 

важливий вклад нотаріусів 
внесено і в наповнення держав-
ного бюджету. 

Завдяки налагодженій праці 
державних нотаріусів до дер-
жавного бюджету в  2017  році 
у порівнянні з 2016 роком стяг-
нуто державного мита на суму  
63 462 161 грн (59 700 171 грн. 
у 2016 р. – відповідно). 

у свою чергу приватними но-
таріусами в 2017 році у порівнян-
ні з 2016 роком було сплачено 
до  бюджету податків у розмірі  
236 706 284 грн (191 622 692 грн), 
до пенсійного фонду сплачено 
133 275 212 грн (119 729 328 грн).

довіра з боку держави під-
твердилася також і зарахуванням 
нотаріусів до категорії спеціально 
визначених суб’єктів первинного 
фінансового моніторингу, яке від-
булося у 2010 році.

позитивним фактором, а також 
показником довіри держави до но-
таріуса як професіонала є те, що 
нотаріус на сьогодні є також дер-
жавним реєстратором прав на не-
рухомість та бізнес і має право 
проводити державну реєстрацію 
прав як під час вчинення но-
таріальної дії, так і незалежно 
від вчинення нотаріальної дії.

І на сьогодні вже є очевидним, 
що нотаріуси на гідному рівні  
виконують покладені на них 
державою обов’язки у зазначе-
них сферах.

З метою реформування галузі 
нотаріату україни Міністерством 
юстиції україни в  2014  році 
змінено принцип допуску осіб 
до професії нотаріуса шляхом за-
провадження системи електрон-
ного анонімного тестування для 
осіб, які мають намір здійснювати 
нотаріальну діяльність.

Запровадження такої системи 
дозволило забезпечити прове-
дення неупередженого, незалеж-
ного оцінювання рівня знань осіб, 
які мають намір отримати свідо-
цтво про право на зайняття но-
таріальною діяльністю, та сприяє 
усуненню будь-яких корупційних 
чинників при прийнятті вищою 
кваліфікаційною комісією но-
таріату (далі – комісія) відповід-
ного рішення.

на сьогодні кваліфікацій-
ний іспит є публічним, оскільки 
на засіданні комісії можуть бути 
присутніми представники засобів 
масової інформації, а під час про-
ведення кваліфікаційного іспиту 
засобами Міністерства юстиції 
україни забезпечується ведення 
відеофіксації кваліфікаційно-
го іспиту.

Слід зазначити, що комісія но-
таріату складається з 14 членів, 
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тема номера   

серед них: сім представників 
Мін’юсту та сім нотаріусів україни, 
делегованих нотаріальною пала-
тою україни.

перший кваліфікаційний іспит 
за новою системою проведено 
6 жовтня 2014 року. 

За результатами засідан-
ня комісії із  642  осіб на під-
ставі рішення комісії до  скла-
дення іспиту, який проводився 
26 липня 2018 року, було допуще-
но 539 осіб, з яких склало іспит 
207 осіб.

також одним із напрямків ре-
формування нотаріату є одночас-
не запровадження електронного 
реєстру нотаріальних дій та впро-
вадження електронного архіву 
нотаріальних документів (фікса-
ція факту вчиненої нотаріальної 
дії у створеному в електронному 
форматі реєстрі для реєстрації 
нотаріальних дій з одночасним 
формуванням в  цьому реєстрі 
примірника виданого електрон-
ного нотаріального документа 

та  відсканованих документів, 
на підставі яких вона була вчи-
нена, з одночасним існуванням 
паперової форми такого реєстру).

Зазначена реформа також 
потребуватиме розробки та  за-
твердження нормативної бази 
щодо обов’язку збереження 
електронних документів; запро-
вадження функціоналу виготов-
лення нотаріальних документів 
з  такого реєстру, а також мож-
лива розробка он-лайн сервісів 
доступу до електронного реєстру 
нотаріальних дій з врахуванням 
нотаріальної таємниці.

крім того, на сьогодні нагаль-
ним є збільшення архівних площ  
державних нотаріальних архівів, 
які є складовою частиною націо-
нального архівного фонду і здій-
снюють тимчасове (до 75 років) 
зберігання нотаріальних доку-
ментів. такі архіви створені в об-
ласних центрах і місті києві.

Слід зазначити, що вирішення 
вказаного питання можливе також 
через здійснення оцифрування 
та  переведення в електронний 
формат тих документів, які вже 
перебувають на зберіганні в дер-
жавних нотаріальних архівах 
областей та м. києва, що в свою 
чергу також сприятиме належно-
му зберіганню паперових доку-
ментів, враховуючи довготривалі 
строки їх зберігання.

наступна новація – це запро-
вадження вчинення нотаріаль-
них дій он-лайн з використанням 
елект ронного підпису, тобто вчи-
нення нотаріальних дій через ін-

формаційно-телекомунікаційну си-
стему з врахуванням вимог Закону  
україни «про електронні довірчі 
послуги». 

Зазначені новації сприятимуть 
відходу від паперових архівів 
та переходу на електронний фор-
мат документування, що в свою 
чергу значно полегшить про-
цес роботи нотаріуса, зменшить  
кількість та  об’ємність архіву  
нотаріуса. 

необхідність запровадження 
сучасних інновацій у нотаріаті  
є особливо актуальною в сучас-
ному суспільстві. актуальним 
і складним також є питання вико-
ристання інформаційних техноло-
гій у нотаріальній практиці.

Слід зазначити, що реформу-
вання – це тривалий процес, який 
залежить не тільки від прагнень 
Мін’юсту та нотаріусів, а й від 
політичної та соціально-економіч-
ної ситуації в країні.

З 2010 року саме 2 вересня но-
таріальна спільнота офіційно від-
значає своє професійне свято – 
день нотаріату. Це значна подія, 
оскільки фактично започаткова-
но вшанування роботи нотаріу-
са, визнання та підтвердження 
його авторитету, як справедлива 
винагорода за здобутки і досяг-
нення кожного нотаріуса і всієї 
нотаріальної спільноти. 

Історію творять люди, а історія 
нотаріату також створювалася 
людьми – сильними особистостя-
ми, відданими своїй роботі, людь-
ми, які вболівали та вболівають 
за майбутнє україни.   

на сьогодні одним  
із напрямків реформування 

нотаріату є шлях до нотаріату, 
який буде заснований  

на принципах латинського 
нотаріату, а саме єдиних  

формах і методах організації  
та здійснення нотаріальної 

діяльності, а також державного 
регулювання цієї діяльності.

З нагоди святкування Дня нотаріату, з почуттям глибокої поваги,  
щиро вітаю нотаріальну спільноту з професійним святом!

нехай ваш професіоналізм, авторитет, мудрість, працелюбність, наполегливість  
і творча наснага й надалі сприятимуть утвердженню і забезпеченню прав і свобод громадян. 

Бажаю завжди берегти чистоту високого звання нотаріуса,  
не дивлячись на всякого роду спокуси; нових здобутків на професійній ниві,  

незгасимої енергії в ім’я розвитку й процвітання нашої держави;  
здоров’я, благополуччя, оптимізму, удачі та витримки. 
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сучасна
юстиція
україни

новини 
•

досягнення
•

У фокусі юстиції
•

Міжнародне співробітництво
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сучасна юстиція україни        новини

Павло Петренко 
привітав нотаріусів 

з 25-річчям прийняття 
Закону «Про нотаріат» 

7 вересня Міністр юстиції, виступаючи на Другій міжнародній конференції  
«Стратегія розвитку нотаріату в Україні», привітав нотаріальну спільноту України  

з 25-річним ювілеєм прийняття Закону «Про нотаріат»  
та створення сучасного українського нотаріату.
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«український нотаріус у сві-
домості громадян асоціюється  
з професійністю, відповідальні-
стю, відкритістю і справедливістю. 
Це результат вашої щоденної ро-
боти. кілька років тому ви взяли 
на себе надзвичайно відповідаль-
ну функцію – надання сервісів 
українським громадянам у сфері 
реєстрації нерухомості й бізне-
су. як  ініціатор цього процесу,  
я жодного дня не пожалкував,  
що прийняв рішення передати ча-
стину повноважень Мін’юсту саме 
нотаріусам. Ця реформа є однією  
з найуспішніших», – підкреслив 
павло петренко.

очільник Мін’юсту додав: 
завдяки реалізації процесів де-
централізації у реєстраційній 
сфері вдалося прибрати черги,  
корупцію, безвідповідальність  
і байдужість, які були притаманні 
старій реєстраційній службі.   

«в особі Міністерства 
юстиції і в моїй особі  
ви завжди матимете  
надійного партнера.  
Адже сильний український 
нотаріат – це сильна  
правова система,  
це сильна Україна», – 

заявив Павло Петренко.  

«Щиро вітаю вас з ювілеєм створення українського нотаріату.  
25 років, можливо, не великий строк в історичних масштабах.  

Однак це визначна дата в масштабах становлення української держави», – 
наголосив очільник Мін’юсту.  

За його словами, український нотаріус сприймається кожним громадянином 
як людина, до якої можна прийти за порадою та за допомогою.
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Олена сукманова
привітала нотаріальну спільноту 

з професійним святом 
Заступник Міністра юстиції з питань державної реєстрації Олена Сукманова 

привітала нотаріальну спільноту з професійним святом та вручила найкращим нотаріусам грамоти  
і подяки від Міністерства юстиції, а також свідоцтва на право зайняття нотаріальною діяльністю  

для тих нотаріусів, які нещодавно склали іспит.

«2 вересня ми відзначаємо не просто ваше професійне свято, а ще й знаковий ювілей – 25-річчя  
з дня прийняття Закону україни «про нотаріат». вже чверть століття існує український нотаріат у сучасному 
вигляді. нотаріат був і залишається найнадійнішим посередником між державою та громадянами, між фі-
зичними та юридичними особами в реалізації їх законних прав та інтересів», – сказала олена Сукманова.  
вона наголосила, що нотаріуси виконують надважливу місію – гарантують законність та дотримання прав 
людини, а завдяки щоденній роботі нотаріусів українці отримують якісні правові послуги. «ваш внесок  
у розвиток україни як правової й демократичної держави важко переоцінити, адже ви також підіймаєте 
рівень правової культури та освіченості населення», – зазначила заступник Міністра юстиції.

олена Сукманова побажала нотаріусам сил та наснаги у роботі, а також нових професійних звершень: 
«нехай ваша діяльність буде винагороджена довірою і повагою людей, а престиж професії нотаріуса  
тільки зростає».   
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Прес-конференція 
«Правова допомога поруч» 

10 вересня відбулася прес-конференція «Правова допомога поруч»  
за участі клієнтів системи безоплатної правової допомоги з нагоди  

другої річниці створення в малих містах і селищах України бюро правової допомоги.

За два роки роботи до 432 бюро безоплатної  
правової допомоги звернулося майже  
800 тисяч громадян.  
Доступ до системи БПД отримали всі українці,  
навіть у найбільш віддалених регіонах та містах 
країни. Про це в ході прес-конференції  
повідомив Міністр юстиції Павло Петренко.

«За 2 роки до наших бюро 
правової допомоги звернулися 
783 тисячі громадян. З одного боку, 
це свідчить про потребу українців 
у правовій допомозі. а з іншого –  
добре демонструє, що ми зробили 
правові послуги реально доступ-
ними для всіх українців, навіть 
у найбільш віддалених населених 
пунктах, де й працюють 432 бюро 
правової допомоги», – наголосив 
очільник Мін’юсту. За  його сло-
вами, бюро правової допомоги 
за  два роки завоювали довіру 
українців та зруйнували стереотип 
про те, що безоплатне – це зазви-
чай неякісне. 

«Сьогодні центри та бюро 
правової допомоги – це те місце, 
куди будь-яка людина може звер-
нутись з  правовою проблемою, 
її вислухають та не залишать на-
призволяще у складній життєвій 

ситуації», – переконаний Міністр 
юстиції україни павло петренко. 
він також поінформував присут-
ніх, що в україні працює понад 
550  точок доступу до правової 
допомоги, центрів та бюро, які на-
дають захист як у кримінальних, 
так і в адміністративних та цивіль-
них справах. право на безкоштов-
ного адвоката мають усі соціально 
незахищені верстви населення. 
Серед них – малозабезпечені, ін-
валіди, пенсіонери, воїни ато, 
тимчасово переміщені особи, діти 
та інші категорії громадян.

«Зараз право на безоплатне 
представництво власних інтересів 
у суді мають понад 8 млн україн-
ців. фактично ми вперше в історії 
україни забезпечили повноцінний 
доступ до правосуддя мільйо-
нам громадян, які раніше не мали 
жодної можливості найняти адво-

ката та захистити свої інтереси 
в суді»,  – додав Міністр юстиції.

Загалом до центрів та бюро си-
стеми безоплатної правової допо-
моги звернулися 1 млн 300 тисяч 
громадян. понад 162 тисячі україн-
ців отримали адвоката для пред-
ставництва своїх інтересів у суді.

За словами голови коорди-
наційного центру з надання пра-
вової допомоги олексія Бонюка, 
за два роки роботи фахівці бюро 
надали близько 729 тисяч роз’яс-
нень та консультацій з правових 
питань. Це – роз’яснення, як офор-
мити спадщину чи зареєструвати 
земельну ділянку, хто має право 
на пільги та як їх оформити, у чому 
суть пенсійної та медичної реформ 
тощо. За  потреби фахівці бюро 
допоможуть скласти заяву чи під-
готувати інші правові документи. 
на рахунку бюро також 53 тисячі 
випадків здійснення представни-
цтва інтересів клієнтів та складен-
ня процесуальних документів. 

«той правовий вакуум, коли 
українці не знали своїх прав 
і не вміли їх захищати, сьогодні 
практично заповнений системою 
безоплатної правової допомоги. 
робота бюро правової   допомо-
ги спрямована на те, аби люди не 
були безпорадними перед жит-
тєвими проблемами, мали поруч 
професійного правника, робота 
якого оплачується державою», –
зауважив олексій Бонюк.   
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Іванна смачило:
«всі постраждалі від домашнього 

насильства можуть отримати  
безоплатну правову допомогу  

та безкоштовного адвоката системи БПД» 

Запобігання та протидія домашньому насильству – один з ключових напрямків  
у роботі Міністерства юстиції України.  Проблема домашнього насильства тривалий час замовчувалась. 

Дуже часто люди не знали, куди звертатися, не вірили в ефективність державних інструментів  
запобігання домашньому насильству. Тому впродовж років офіційна статистика по зверненнях  

і кримінальних провадженнях щодо домашнього насильства не показувала навіть частинку  
глибини проблеми. Ситуація почала змінюватися після ухвалення Закону України «Про запобігання  

та протидію домашньому насильству». В той же час Мін’юст розуміє – важливо не тільки  
ухвалити нові закони та підзаконні акти, а й змусити їх працювати.  

Про це під час прес-конференції «Насильство над жінками в Україні: куди звертатися і що радять юристи»  
у медіацентрі «Інформатор Київ»  повідомила заступник Міністра юстиції Іванна Смачило.

«одне з головних завдань 
Мін’юсту  – дати людям надію 
і віру в те, що держава допоможе, 
що вони не залишаться наодинці 
з кривдниками. І держава справді 
має працювати. Ми спільно з гро-
мадськими організаціями, міжна-
родними  фондами, поліцією, про-
куратурою, соціальними службами 
вибудовуємо ефективну систему 
запобігання та протидії сімейно-
му насильству. хочу  наголосити: 
право на отримання безоплатної 
правової допомоги мають усі по-
терпілі від домашнього насильства. 
право як на первинну, так і вторин-
ну допомогу. тобто усім постражда-
лим держава через систему безо-
платної правової допомоги надасть 
і оплатить професійного адвоката. 
Що  ще  важливо – нове  законо-
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давство визнає потерпілими від 
домашнього насильства не тільки  
жінок, а й чоловіків, дітей, батьків, 
братів, сестер і так далі – всіх, хто 
спільно проживає або має спіль-
ний побут. крім того, маємо не гаяти 
часу, а працювати на випереджен-
ня – протидіяти психологічному 
і економічному домашньому на-
сильству. поки проблема не заго-
стрилась і не дійшло до фізичного 
насильства та криміналу», – зазна-
чила заступник Міністра юстиції.

тим часом директор коорди-
наційного центру з надання пра-
вової допомоги олексій Бонюк 

зауважив, що Мін’юст вже створює 
мережу спеціалізованих центрів 
з  надання безоплатної право-
вої допомоги, які займатимуться 
справами щодо домашнього на-
сильства. два таких центри вже 
працюють в києві: на вулиці Сім-
феропольській, 5/1 та вулиці кри-
воноса, 2 а.  у них є спеціалізовані 
юристи по проблемах домашнього 
насильства, вся інформація і кон-
такти соціальних служб про те, 
куди треба звертатися за додатко-
вою допомогою. 

проблема домашнього насиль-
ства в україні дуже гостра. З по-

чатку 2018 року до органів націо-
нальної поліції надійшло більше 
60 тисяч повідомлень про випадки 
домашнього насильства. Статисти-
ка свідчить: щорічно поліцейські 
отримують більше 100 тисяч таких 
звернень. однак,  самі право-
охоронці визнають , що офіцій-
ні цифри – це лише 10 відсотків 
від реальної кількості випадків 
вчинення домашнього насиль-
ства. помічник голови нацполіції 
україни андрій ткачов наголосив, 
що  можна говорити про майже 
мільйон випадків домашнього на-
сильства щорічно.   

всЮ серЙОЗнІсТь сИТУАцІЇ ПІДТверДЖУЮТь І ПрАвОЗАхИснИКИ. 
ГОЛОвА МІЖнАрОДнОЇ ГО «БІЛА сТрІЧКА УКрАЇнА» ТА «White ribbon USA»,  

еКсПерТ З ГенДернОЇ ПОЛІТИКИ ТА ДОМАШньОГО нАсИЛьсТвА верОнІКА МУДрА  
нАГОЛОШУЄ, ЩО ОФІцІЙнА сТАТИсТИКА ООн КАЖе: ПОнАД 68 вІДсОТКІв  

ЖІнОЧОГО нАсеЛеннЯ УКрАЇнИ в ТІЙ ЧИ ІнШІЙ МІрІ сТрАЖДАЄ вІД ДОМАШньОГО  
нАсИЛьсТвА, З нИх МенШе ДвОх вІДсОТКІв ЗверТАЄТьсЯ ЗА ДОПОМОГОЮ  

ДО ДерЖАвнИх ОрГАнІв вЛАДИ.
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У столичній юстиції 
відбувся День відкритих дверей 

18 вересня у столиці провели День відкритих дверей для студентів правничих факультетів  
національних вузів. До свята долучилась заступник Міністра юстиції України Іванна Смачило.

Захід уже традиційно відбувається на початку 
навчального року, коли студенти знову повертаються 
до своєї звичної атмосфери права. фахівці столич-
ної юстиції ознайомили їх із роботою структурних 
підрозділів, пропагуючи роботу на державній службі. 
адже стереотипне уявлення про образ державного 
службовця старшого віку, котрий «загруз» у докумен-
тах, має залишитись позаду.

Майбутні юристи сьогодні дізнались про специ-
фіку роботи юстиції на різних локаціях. Зокрема, 
були представлені напрямки нотаріату, державної 
виконавчої служби, управління персоналу, управ-
ління судової, аналітично-правової роботи та між-
народного співробітництва, управління фінансового 
та матеріально-технічного забезпечення, управління 
державної реєстрації та відділів державної реєстра-
ції актів цивільного стану, управління нормативно- 
правових актів, систематизації законодавства, право-
вої роботи, правової освіти та ін.

на свято завітали громадські активісти, студен-
ти та викладачі юридичних факультетів. наприклад, 

із київського університету права нан україни, Інсти-
туту міжнародних відносин київського національно-
го університету ім. тараса Шевченка, відкритого між-
народного університету розвитку людини «україна», 
національного університету «києво-Могилянська 
академія» та ін.

так, під час заходу студенти мали нагоду отримати 
святкове свідоцтво про шлюб, спробувати посвідчи-
ти довіреність у нотаріуса, розібратись у процедурі 
виконання рішень суду, ознайомитись із реєстрацією 
громадських організацій та друкованих засобів ма-
сової інформації. також працювала креативна фо-
тозона з хетлегами #МінЮст, #Столична_юстиція, 
#яМаЮ право! та відбувались правові вікторини.

для студентів було проведено «ярмарку вакан-
сій». кожен залишив свою анкету для управління 
персоналу з контактними даними та бажаним на-
прямком стажування або майбутньої професії.  

«день відкритих дверей – це хороша можливість 
для студентів детальніше ознайомитися з діяльні-
стю органів юстиції та влаштуватись на стажування, 
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а в майбутньому і на роботу. ефективний розвиток 
держави можливий тільки завдяки залученню мо-
лоді. дуже приємно бачити сьогодні правоосвічених, 
свідомих та зацікавлених студентів. адже скоро і на 
вас буде покладено обов’язок допомагати громадя-
нам, забезпечувати справедливість та ґарантувати 
їхні права. крім того, нагадаю, що завдяки консуль-
таціям у рамках проекту «я МаЮ право!» юридична 
підтримка стає практичною, вирішує проблеми гро-
мадськості», – сказала заступник Міністра юстиції 
україни Іванна Смачило.

очільник столичної юстиції Станіслав куценко, 
в свою чергу, зауважив, що двері столичної юстиції 
завжди відкриті для креативної та ініціативної молоді.

«З початку 2018 року до столичної юстиції до-
лучилось майже 200 нових співробітників. після 
успішного стажування на роботу в управління юстиції 
влаштувалось близько 30 осіб. Загалом штат столич-

ної юстиції – 1219 фахівців», – додав керівник юсти-
ції міста києва.

на святі взяв слово один із колишніх сту-
дентів-практикантів віталій панчук (22 роки),  
який наразі уже виконує обов’язки керівника від-
ділу аналітично-правової роботи у столичній юсти-
ції: «вже минув той час, коли робота державного 
службовця була нудною та нецікавою, а питання 
вирішувались «за шоколадку». Зараз ситуація зміни-
лася – держслужба стала престижною та перспектив-
ною роботою».

конкурси на заміщення вакантних посад відбува-
ються регулярно. Зокрема, з початку року в головно-
му територіальному управлінні юстиції у місті києві 
пройшло вже 9 відкритих конкурсів. Із детальною 
інформацією можна ознайомитись на сайті головно-
го територіального управління юстиції у місті києві: 
http://www.justicekyiv.gov.ua/vakansii_gtuy.html   

Юстиція відкрита для людей!
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12 вересня у Міжнародному дитячому таборі «Артек»  
у Пущі-Водиці відбувся правопросвітницький захід «Право з тобою!».

«Право з тобою!» 

Майже 200 дітей віком від 8 до 
17 років взяли участь у зустрічі, 
що проводилась у 3 етапи. під час 
першої частини заступник Міністра 
юстиції україни Іванна Смачило, 
директор координаційного цен-
тру з надання правової допомоги 
олексій Бонюк та очільник сто-
личної юстиції Станіслав куцен-
ко поділились власним досвідом, 
як  рухатись до  мети, не  здава-
тись перед дрібними труднощами 
та вміло захищати свої права.

для дітей молодшого віку від-
бувся показ правового мультфіль-
му. Співробітники столичної юсти-
ції показали дітям мультфільми, 
де казкові персонажі здійснюють 
якесь правопорушення. після кож-
ного уривку діти озвучують свій 
варіант скоєного правопорушен-
ня. якщо озвучена відповідь пра-
вильна, то учасник отримує приз 
і завершує вікторину. ті, хто поми-
ляється, рухаються до наступного 
запитання.

Заступник Міністра юстиції 
україни Іванна Смачило зауважи-
ла: «я маю надію, що наша наси-

чена сьогоднішня програма до-
поможе сформувати у вас знання 
про права людини, нерозривний 
зв’язок прав та обов’язків, уявлення 
про механізми захисту прав дітей, 
а також розрізняти дійсні та уявні 
порушення ваших прав».

протягом дня у таборі працю-
вало багато правових локацій. на-
приклад, «Ми – майбутні міністри», 
«Мобільна правова допомога», 
«Інтерактивна бесіда про  про-
фесію юриста», «лист Міністру 
справедливості».

«правопросвітницький захід 
«право з тобою!» дасть можливість 
фахівцям системи Бпд краще ро-
зуміти правові потреби дітей: що їх 
турбує, які питання в них виникають. 
відповідно до цих запитів ми готу-
ватимемо матеріали, де розповіда-
тимемо, як можуть порушуватися 
дитячі права і як їх захистити. Зо-
крема, інформуватимемо, що вони 
завжди можуть звернутися за за-
хистом до системи безоплатної пра-
вої допомоги за номером єдиного 
контакт-центру – 0 800 213 103», – 
зазначив олексій Бонюк.

«проект «я МаЮ право!» до-
поможе захистити ваші права 
у  разі домашнього насильства,  
цькування у школі (булінгу), по-
борів у навчальних закладах 
та  в  інших сферах життя люди-
ни», – додав очільник столичної 
юстиції Станіслав куценко.

однією зі складових всебічно-
го розвитку дитини є висока пра-
вова культура. Здатність дитини 
розуміти правила, вимоги законів 
та коректно вести себе в соціумі 
формується під впливом спеціаль-
них виховних заходів, а також 
є наслідком спілкування з інши-
ми людьми, участі в різних видах 
діяльності. Саме так виглядає про-
цес правового виховання дітей.

усі учасники заходу підви-
щили свою правову обізнаність 
в ігровій формі. Завдяки інстру-
ментам, які використали спів-
робітники Міністерства юстиції, 
такі, як правові брошури, буклети, 
інтерактивні бесіди, мультфільми, 
інсценування, діти змогли макси-
мально адаптуватись до право-
вого процесу.   
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перший випуск програми присвячено темі 
аліментів. в програмі роз’яснюється, що потрібно ро-
бити, аби отримати аліменти.

Зокрема, у разі домовленостей між батьками по-
трібно закріпити їх у нотаріуса за допомогою угоди. 
фахівець підготує договір   протягом одного дня.  
документ повинен містити:

– права та обов’язки батьків;
– порядок сплати коштів на утримання дитини;
– місце проживання дитини.
якщо домовитися не вдалося – потрібно захи-

щати права дитини в суді. Існує дві форми судового 
провадження – наказне та позовне.

термін розгляду наказного провадження – 5 днів. 
наказ не потребує встановлення місцеперебування 
боржника, його не можна оскаржити, а за послугу по-
трібно сплатити гроші.

позовне провадження є безкоштовним, однак 
потребує встановлення місцеперебування боржника. 
до слухання слід чекати близько місяця. втім, таке рі-
шення може оскаржуватися.

програма також ознайомлює глядачів з порядком 
обчислення  аліментів відповідно до діючого законо-
давства. так, повідомляється, що аліменти не можуть 
бути меншими 50% прожиткового мінімуму. для дітей 
до 6 років – це 1559 гривень у 2018 році. для дітей 
6-18 років – 1944 гривні у 2018 році. водночас 
аліменти не можуть перевищувати десяти прожитко-
вих мінімумів. а це: для дітей до 6 років – 15590 гри-
вень, для дітей 6-18 років – 19440 гривень.   

Міністерство юстиції України підготувало перший випуск програми «Я МАЮ ПРАВО!»,  
яка транслюється в ефірі 5 каналу. Відеоматеріал створений за підтримки проекту  

«Доступна та якісна правова допомога в Україні», який реалізується Канадським бюро міжнародної освіти  
у партнерстві з Координаційним центром надання правової допомоги та фінансується Урядом Канади.

Мін’юст презентував 
перший випуск телепрограми 

«Я МАЮ ПрАвО!» 

Захищай свої права  
разом з Мін’юстом!

«Я МАЮ ПрАвО!» – загальнонаціональний право просвітницький Тв-проект,  
спрямований на підвищення рівня правової обізнаності громадян.
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У Національному музеї народної архітектури та побуту України «Пирогів» відбувся  
святковий захід «Весілля Київщини». Під час заходу представники юстиції вручили свідоцтво про шлюб  

парі молодят Богдану та Олені, які вирішили провести весільну церемонію в українському стилі.

Олена сукманова  
та станіслав Куценко 

взяли участь у заході 
«весілля Київщини» у Пирогові 

Заступник Міністра юстиції україни з питань державної реєстрації 
олена Сукманова, яка вручала молодятам їхні перші спільні документи, 
зазначила: «все частіше молодята висловлюють бажання укладати шлюб 
не у традиційних білих сукнях та костюмах, а у вишиванках, українсь-
ких віночках та вишитих сукнях з церемонією в етнічному стилі. Сьо-
годні не просто весілля, це не просто свято для молодих та їх батьків, 
але й популяризація послуг, які надають драЦСи, зокрема, проведен-
ня виїзних церемоній. хочете шлюб за добу – будь ласка, хочете тра-
диційний, класичний за 30 днів – не питання, хочете в етнічному стилі 
чи в замку, чи на стадіоні – і це можливо! Завдання Мін’юсту – дати мо-
лодятам варіанти на вибір».

керівник столичної юстиції Станіслав куценко привітав новоспече-
ну українську родину та додав: «осінь – традиційна пора для одружень. 
на вересень в  києві уже подано 2748 заяв. нагадаю, заява про державну 
реєстрацію шлюбу подається майбутнім подружжям особисто (частина 2 
статті 28 Сімейного кодексу україни)».

протягом дня у «пирогові» ознайомлювали присутніх з особливостя-
ми різноманітних старовинних весільних традицій та обрядів. Зокрема, 
в цей день у національному музеї народної архітектури та побуту можна 
було спостерігати, як проходять старовинні весільні обряди – сватання, 
оглядини, виплітання вінків та весільного букета, заручини, запрошення 
гостей на весілля, розплітання коси молодої тощо. організатори нагада-
ли, що весільний обряд, який удосконалювався впродовж віків, увібрав 
в себе погляди українців на шлюб, сім’ю і продовження роду.

подібні свята повертають українців до цінності інституту шлюбу,  
нагадують про його старовинне значення та надихають на дотримання 
національних традицій.   

Кохайтеся, а про документи подбає Мін’юст.
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«ПрОеКТ«Я МАЮ ПрАвО!» – 
УнІКАЛьнИЙ, ОсКІЛьКИ вІн ПОКЛИКАнИЙ  
ПО-нОвОМУ сФОрМУвАТИ ПрАвОвУ 
свІДОМІсТь нАШИх ГрОМАДЯн,  
ДОнесТИ ДО КОЖнОГО, ЩО ЗАхИЩАТИ 
свОЇ ПрАвА не сКЛАДнО», – 

Олександр свіренюк

Пропонуємо інтерв’ю з начальником Головного територіального  
управління юстиції у Черкаській області Олександром Свіренюком.

Як очільник Головного 
територіального  
управління юстиції  
у Черкаській області 
розкажіть,  
чим вирізняється  
робота органів юстиції  
у вашій області?

насамперед перед командою 
черкаської юстиції стоїть завдан-
ня надавати якісні послуги гро-
мадянам, бути відкритими, ре-
алізовувати реформи та проекти 
Міністерства юстиції. в будь-якому 
випадку ми рухаємося в фарва-
тері Мін’юсту, проте намагаємося 
втілювати їх у життя з урахуван-
ням специфіки нашого регіону.

Ми надаємо допомогу нашим 
громадянам в отриманні по-
слуг у  сфері юстиції, не вихо-
дячи з  дому, завдяки «он-лайн 
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будинку юстиції» (https://online.
minjust .gov.ua)  – 2  570  осіб 
у цьому році скористалися послу-
гою; та веб-порталу «Звернення 
у сфері державної реєстрації актів 
цивільного стану» (https://dracs.
minjust.gov.ua) – 3208 звернень;  
здійснюємо щотижня правове 
консультування спільно з центра-
ми та бюро безоплатної правової 
допомоги, в тому числі у віддале-
них селах черкаської області. 

як і по всій україні, у нас в об-
ласті запроваджено ряд зруч-
них сервісів для громадян. пе-
редусім успішно працює сервіс 
«Шлюб за добу» у черкасах, каневі, 
Смілі та селі Білозір’я черкаського 
району. Сервіс надає можливість 
громадянам зареєструвати шлюб 
у комфортний для пари час, обрати 
зручну дату, а головне – відійти від 
норм, що передбачають місячний 
термін від дня подачі заяви до про-
ведення весільної церемонії.

першим на черкащині ор-
ганізатором шлюбної церемонії 
виступило комунальне підприєм-
ство «Центральний стадіон» чер-
каської міської ради. організато-
рами шлюбної церемонії в каневі 
є   комунальне підприємство  
«авто-рІка», в Смілі – комуналь-
на установа «Смілянський міський 
будинок культури», в селі Білозір’я 
черкаського району – комуналь-
на організація «Центр культури 
та дозвілля Білозірської сільсь-
кої ради».  

Затребуваність проекту сприя-
ла поширенню його дії і на умань.  
Із червня 2018 року проект стар-
тував в цьому гарному місті, де ор-
ганізатором реєстрації шлюбу 
є комунальна установа «умансь-
кий краєзнавчий музей».

на черкащині в рамках да-
ного проекту зареєстровано вже 
понад 670 шлюбів, з яких 155 –  
це шлюби з громадянами інозем-
них держав.

успішно реалізується в  чер-
каській області  такий зруч-
ний сервіс, як  видача свідоцтв 

про народження в пологових бу-
динках, що  спрощує  процедуру 
проведення державної реєстра-
ції народження дитини, а  саме:  
започатковано прийом працівни-
ками відділів державної реєстра-
ції актів цивільного стану доку-
ментів, необхідних для реєстрації 
народження, та видачу свідоцтв 
безпосередньо в  закладах охо-
рони здоров’я, де  прийма ються 
пологи.

на даний час в черкаській об-
ласті послуга надається в 20 на-
селених пунктах, у 22  закладах 
охорони здоров’я, де приймаються 
пологи, працівниками 21 відділу 
драЦС. За час реалізації даної по-
слуги всього видано 9367 сві доцтв  
про народження. послуга кори-
стується великою популярністю 
серед населення: процент виданих 
свідоцтв в закладах охорони здо-
ров’я за 8 місяців 2018 року – 67% 
від загальної кількості зареєстро-
ваних народжень.

у 2018 році для зручності гро-
мадян запроваджено пряму теле-
фонну гарячу лінію,  на веб-сайті 
головного територіального управ-
ління юстиції у черкаській області 
функціонує он-лайн чат з питань 
у  сфері державної реєстрації 
актів цивільного стану. он-лайн 
чат працює цілодобово у форматі 
«живе спілкування». 

плануємо у жовтні цього року 
в  місті черкаси відкрити центр 
«OpenSpace» європейського зразка.

також наше управління актив-
но реалізує правопросвітницький 
проект «я  МаЮ  право!», лише 
у цьому році ми поширили біль-
ше 20 000 буклетів, до реалізації 
проекту залучено 190 партнерів, 
проведено більше 600  флеш-
мобів, смартмобів, вуличних пра-
вових акцій, тематичних зустрі-
чей, годин-спілкувань, квестів; 
інтерактивних ігор для жителів 
черкаської області різного віку. 
Ми постійно ведемо пошук нових 
форм роботи, які б найефектив-
ніше доносили людям право-

ву інформацію, це і дистанційні 
пункти у селах області, он-лайн- 
консультування фахівцями різних 
відомств, які реалізують державну 
правову політику у різних галузях 
права, консультування у закладах 
охорони здоров’я тощо. неабия-
ку роль цей проект відіграє у бо-
ротьбі з рейдерством, несплатою 
аліментів, хабарництвом у вищих 
навчальних закладах, порушенні 
прав дітей, жінок та підприємців, 
у вирішенні спорів, оформленні 
субсидій тощо.

вважаю проект «я   МаЮ 
право!» унікальним, оскільки він 
покликаний по-новому сформува-
ти правову свідомість наших гро-
мадян, донести до кожного, що за-
хищати свої права не  складно, 
як всі звикли думати, роз’яснити 
алгоритм дій щодо захисту своїх 
прав та сформувати сталу поведін-
ку – «знаю, що можу захистити свої 
права, і я дію!». Це новий формат 
та засіб формування повноцінної 
правової держави, у якій кожен 
українець буде почувати себе 
захищеним, це «дорожня карта» 
для громадян.

Які справи ведуться  
у регіоні щодо боротьби 
з рейдерством?  
Чи є це глобальною 
проблемою області?

черкащина – аграрний край 
з потужним сільськогосподарсь-
ким потенціалом. факти рейдерсь-
ких захоплень мали місце в нашій 
області, проте я не сказав би, 
що вони носять масовий характер. 
З  метою забезпечення захисту 
прав аграріїв від спроб рейдер-
ських захоплень землі та врожаю 
з 2017 року діє обласний опера-
тивний штаб з протидії аграрному 
рейдерству в черкаській області. 

у 2018 році штаб продовжив 
свою роботу в рамках регіональ-
ної робочої групи з питань захисту 
прав інвесторів, протидії незакон-
ному поглинанню та захопленню 
підприємств, у складі представ-
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ників обласної державної ад-
міністрації, управління юстиції 
у черкаській області, головного 
управління національної поліції 
в  черкаській області, головно-
го управління держгеокадастру 
у черкаській області, регіональ-
ного відділення фонду держав-
ного майна україни по черкаській 
області, громадськості та  агро-
підприємств черкаської області. 

при формуванні штабу, в першу 
чергу, ми поставили собі за мету 
якнайширше інформувати аграріїв 
області  щодо найбільш пошире-
них схем рейдерства та способів 
боротьби з ними, а також заходів, 
які підприємству необхідно вжити 
для запобігання рейдерським 
захопленням. нами напрацьова-
но рекомендації, алгоритм дій 
при  спробі рейдерського захо-
плення, які кроки необхідно вчи-

нити в першу чергу, куди зверну-
тися тощо. на засіданнях штабу 
ми  детально опрацьовували 
кожне звернення, кожний випадок 
рейдерського захоплення. 

За час роботи обласного 
оперативного штабу відбулось  
19 засідань та 6 засідань регіо-
нальної робочої групи, на яких 
було розглянуто 5 випадків рей-
дерського захоплення бізнесу 
і нерухомості. робоча група вико-
ристовує всі можливі інструменти 
для допомоги людям. Це і мето-
дична допомога головного тери-
торіального управління юстиції 
у черкаській області щодо скла-
дання скарг до антирейдерської 
комісії Мін’юсту, це і консультацій-
на допомога головного управлін-
ня держгеокадастру у черкаській 
області, і допомога правоохорон-
них органів. 

у серпні поточного року до 
регіональної робочої групи звер-
нулось товариство з обмеженою 
відповідальністю  – підприєм-
ство з  іноземними інвестиціями 
«еконІя» з приводу проведених 
державним реєстратором непра-
вомірних реєстраційних дій, які 
призвели до втрати підприєм-
ством нерухомого майна. під-
приємство «еконІя» здійснює 
у м. Золотоноша черкаської об-
ласті виробництво мінеральної 
води та дитячого харчування. 

терміново було скликано за-
сідання регіональної робочої 
групи. представники головного 
територіального управління юсти-
ції у черкаській області надали 
методичну допомогу у складанні 
скарги до антирейдерської комісії 
Мін’юсту.

антирейдерська комісія Мін’ю-
сту розглянула скаргу підприєм-
ства «еконІЇ». члени комісії 
дійшли висновку про порушен-
ня державними реєстраторами 
вимог законодавства під час пере-
реєстрації майнового комплек-
су «еконІЇ». комісією скасовано 
незаконну реєстрацію і в держав-
ний реєстр речових прав на не-
рухоме майно внесено відповід-
ні зміни та повернуто власність 
«еконІЇ». вказаний кейс свідчить 
про ефективність антирейдерсь-
ких ініціатив міністерства, успі-
ху їх реалізації на  черкащині. 
крім того, це сигнал для рейдерів, 
що на кожен випадок буде від-
повідне жорстке реагування.

Засідання регіональної ро-
бочої групи відбуваються кожну 
другу та четверту середи місяця, 
а у разі необхідності – невідклад-
но. для повідомлення про факти 
рейдерства діє телефонна «гаря-
ча лінія». 

я підтримую позицію яко-
мога ширшого розголосу ін-
формації про  усі відомі факти 
спроб рейдерських захоплень. 
через це може виникнути хибна 
думка, що захоплень стало біль-
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ше, насправді це не так. кількість 
спроб рейдерських атак не збіль-
шилася, натомість рейдерам стало 
набагато складніше реалізовувати 
свої оборудки.

наскільки результативним 
виявився в Черкаській 
області проект Мін’юсту 
#ЧужихДітейнеБуває?  
Чи є цікаві випадки 
погашення заборгованості 
по аліментах?

З початку року платниками 
аліментів сплачено понад 80 млн 
грн, а це більше ніж в три рази 
у порівнянні з аналогічним періо-
дом 2017 року, коли платниками 
аліментів було сплачено коштів на 
загальну суму близько 23 млн грн. 
даний факт свідчить про те, що ре-
формування системи виконання 
рішень про стягнення аліментів 
та вжиття до боржників обмежень,  
передбачених новоприйнятими 
змінами до законодавства, вия-
вилось дієвим заходом, що пози-
тивно вплинуло на забезпечення 
ефективного виконання рішень 
даної категорії.

наприклад, нещодавно по ви-
конавчому провадженню, що пе-
ребуває на виконанні в Шполян-
ському рв двС гтуЮ в черкаській 
області та заборгованість по якому 
становила понад 19 тис. грн, дер-
жавним виконавцем було винесе-
но постанову про встановлення 
тимчасового обмеження боржника 
у праві користування вогнепаль-
ною мисливською, пневматичною 
та охолощеною зброєю, пристро-
ями вітчизняного виробництва 
для відстрілу патронів, споряд-
жених гумовими чи аналогічними 
за своїми властивостями металь-
ними снарядами несмертельної 
дії, яку надіслано до гу нп в чер-
каській області – для виконання, 
стягувачу – до відома. після отри-
мання боржником вказаної поста-
нови заборгованість згідно з ви-
конавчим документом сплачено 
в повному обсязі. 

28.08.2018 набули чинності 
зміни до законодавства, якими 
запроваджено додаткові заходи 
примусу до неплатників аліментів 
у вигляді штрафу та нарахування 
виконавчого збору по аліментах 
у випадку наявності заборгова-
ності, сукупний розмір якої ста-
новить суму відповідних платежів 
понад 12 місяців.

так, 5.09.2018 державним ви-
конавцем Центрального вдвС 
міста черкаси гтуЮ в черкаській 
області у зв’язку з наявністю за-
боргованості по аліментах понад 
1 рік (24 365,29 грн), боржника 
оштрафовано на суму 4873,06 грн, 
що становить 20% від загальної 
суми заборгованості, та нарахо-
вано боржнику виконавчий збір 
в сумі 2 436,53 грн, що становить 
10% від загальної суми забор-
гованості. Станом на 13.09.2018 
вказану заборгованість по алімен-
тах, виконавчий збір та  штраф  
боржником сплачено. варто від-
мітити, що стягнутий з боржника 
виконавчий збір буде перерахо-
вано в дохід державного бюдже-
ту, штраф – на користь стягувача.

дієвим заходом, що сприяє 
погашенню заборгованост і 
по аліментах, є також тимчасове 
обмеження боржника у праві ке-
рування транспортними засобами. 

Зокрема, з метою вилучення 
водійського посвідчення та транс-
портного засобу, оголошеного 
в розшук на підставі постанови 
державного виконавця, по вико-
навчому провадженню, що пере-
буває на виконанні в черкаському 
рв двС  гтуЮ в  черкаській об-
ласті, боржника зупинено орга-
нами патрульної поліції о 05:26 
на автошляху харків-Запо ріжжя-
алушта-ялта, коли останній пря-
мував на відпочинок. варто від-
мітити, що застосовані відносно 
боржника заходи примусового 
виконання рішення суду забезпе-
чили сплату боржником заборго-
ваності по аліментах на загальну 
суму 58  830,63  грн. при  цьому, 

як бачимо, боржник знайшов мож-
ливість погасити заборгованість 
відразу, перебуваючи за межами 
свого постійного місця проживан-
ня, що свідчить про те, що іноді 
боржники не сплачують забор-
гованість не через брак коштів, 
а просто через небажання утри-
мувати свою дитину.

при перереєстрації одним 
із боржників зброї, зокрема, при 
продовженні терміну дії дозволу 
на право її зберігання та носін-
ня, йому було відмовлено у здій-
сненні даної процедури у зв’язку 
з  наявністю встановлення тим-
часового обмеження боржника 
у праві користування вогнепаль-
ною мисливською, пневматичною 
та охолощеною зброєю, пристро-
ями вітчизняного виробництва 
для відстрілу патронів, споряд-
жених гумовими чи аналогічними 
за своїми властивостями металь-
ними снарядами несмертельної 
дії, яку надіслано до гу нп в чер-
каській області – для виконан-
ня. враховуючи вищевикладене, 
боржником здійснено продаж 
вказаного майна, а кошти, виру-
чені від його продажу, перерахо-
вано стягувачу в рахунок пога-
шення боргу по аліментах.

непоодинокі випадки, коли 
боржникам було відмовлено 
у перетині державного кордону 
у  зв’язку із встановленими дер-
жавними виконавцями обме-
женнями у праві виїзду за межі 
україни. як  наслідок, з  метою 
припинення застосованих обме-
жень, боржниками сплачувалась 
заборгованість, сукупний розмір 
якої становив суму відповідних 
платежів за декілька років.

окрім того, до територіальних 
відділів державної виконавчої 
служби гтуЮ у  черкаській об-
ласті звертались боржники, сума 
заборгованості по аліментах 
в яких становила сукупний розмір 
заборгованості понад три місяці, 
та, як наслідок, відомості про яких 
було внесено до Єдиного реєстру 

dpcoi.c
om.ua



25

бюлетень міністерства юстиції україни

боржників. в  даному випадку, 
нотаріуси відмовляли боржни-
кам у вчиненні нотаріальних дій, 
що вплинуло на сплату боржника-
ми заборгованості по аліментах, 
яка нерідко становила суму понад 
50 000,00 грн.

у зв’язку з реформуванням си-
стеми стягнення заборгованості по 
аліментах, значну кількість борж-
ників притягнуто до адміністра-
тивної відповідальності у вигляді 
суспільно корисних робіт.

після набрання чинності Зако-
ном україни «про внесення змін 
до  деяких законодавчих актів 
україни щодо посилення захисту 
права дитини на належне утри-
мання шляхом вдосконалення по-
рядку примусового стягнення за-
боргованості зі сплати аліментів» 
територіальними в ід д ілами  
двС гтуЮ у черкаській області 
активно розпочалась робота 
в напрямку притягнення злісних 
неплатників аліментів до адмі-
ністративної відповідальності 
за несплату аліментів.

так, з початку року держав-
ними виконавцями складено 
804 протоколи про вчинене ад-
міністративне правопорушення 
та надіслано до судів для розгляду 
і прийняття відповідного рішення. 
у цьому році судами задоволено 
17 протоколів про адміністратив-
ні правопорушення з подальшим 
надсиланням відповідних рішень 
до виконання органу централь-
ного органу виконавчої влади, 
що  реалізує державну політику 
у сфері виконання кримінальних 
покарань.

виконання стягнення у вигляді 
суспільно корисних робіт по 9 рі-
шеннях суду здійснено шляхом 
залучення порушників до суспіль-
но корисної праці, вид якої було 
визначено відповідним органом 
місцевого самоврядування.

після набрання чинності За-
коном україни «про  внесення 
змін до деяких законодавчих 
актів україни щодо створення 

економічних передумов для по-
силення захисту права дитини на 
належне утримання» збільшено 
години суспільно корисних робіт, 
які має відпрацювати боржник.

Яку участь бере Головне 
територіальне управління 
юстиції у Черкаській області 
в реформі системи 
примусового виконання 
судових рішень?  

три особи з нашої області 
склали відповідні кваліфікацій-
ні іспити та отримали посвід-
чення приватних виконавців. 
вони успішно здійснюють свою 
діяльність на  території області, 
напрацьовують клієнтську базу 
і відповідно, створюють конкурен-
цію на ринку послуг виконання 
судових рішень та рішень інших 
органів. конкуренція спонукає 
і  державних виконавців якісно 
та своєчасно виконувати такі рі-
шення. показник виконання рі-
шень в  області за  останній рік 
зростає. таким  чином, реформа 
в сфері виконання та запровад-
ження змішаної системи виконан-
ня судових рішень і рішень інших 
органів вже дає свої позитивні ре-
зультати на черкащині. 

у черкаській області діє ре-
гіональний штаб з  координації, 
моніторингу та контролю за ста-
ном виконання органами держав-
ної виконавчої служби черкась-
кої області рішень про стягнення  
аліментів. Здійснюється взаємодія 
з  утвореними Міністерством 
юстиції україни мобільними гру-
пами з ліквідації заборгованості 
по аліментах, представниками ор-
ганів національної поліції украї-
ни, соціального захисту населення, 
уповноваженими органами з пи-
тань пробації, державної прикор-
донної служби україни.

окрім того, постійно прово-
диться правороз’яснювальна ро-
бота, селекторні та інші робочі 
наради з питань застосування 
Закону україни «про виконавче 

провадження» та інших норма-
тивно-правових актів з урахуван-
ням змін, прийнятих відповідно 
до Закону україни «про внесен-
ня змін до деяких законодавчих 
актів україни щодо створення 
економічних передумов для по-
силення захисту права дитини  
на належне утримання».

Здійснюється інформування 
та роз’яснювальна робота з підпо-
рядкованими працівниками щодо 
порядку застосування положень 
законодавства у зв’язку з рефор-
муванням системи примусового 
виконання рішень, комунікація 
і постійне висвітлення у засобах 
масової інформації, соціальних 
мережах та інших інформаційних 
ресурсах роботи органів держав-
ної виконавчої служби, регіональ-
ного штабу з координації, моніто-
рингу та  контролю виконання 
рішень про стягнення аліментів.

Чи налагоджено в області 
ефективну роботу  
системи електронних торгів 
арештованим майном 
сеТАМ?

Скажу прямо, #OpenMarket 
був однією з перших успішних 
реформ Мін’юсту для сприяння 
реалізації державної політики 
у сфері організації примусового 
виконання рішень судів та інших 
органів або  посадових осіб. 
пам’ятаю ті часи, коли арештова-
не майно реалізовувалось через 
незрозумілі маловідомі торго-
вельні майданчики, інформація 
щодо продажу розміщувалась 
лише в місцевих ЗМІ. Мін’юст кар-
динально змінив ситуацію: майно 
реалізовується через відкритий 
та  прозорий електронний май-
данчик, будь-яка особа з будь-яко-
го регіону може зареєструватися 
та взяти участь в абсолютно про-
зорих торгах. 

Іноді трапляються досить не-
сподівані лоти: так, на черка-
щині, в  селищі лисянка, через 
OpenMarket було реалізовано 
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бронзовий пам’ятник леніну. он-
лайн торги не тільки дозволили 
продати пам’ятник, а й підняли 
його вартість на 30 тисяч гривень 
від стартової ціни.

переваги СетаМ: чесна систе-
ма проведення торгів; відкритий 
доступ всіх охочих до участі (гро-
мадяни та представники бізнесу); 
технічна підтримка та Call-центр; 
розгалужена мережа по  всій 
україні, 23 філії; відсутність при-
хованих платежів та додаткових 
вимог для участі; доступ до пе-
регляду майна; реалізація майна 
за ринковими цінами в результаті 
конкуренції на торгах.

визначальним є те, що 6 верес-
ня минулого року відбулася пре-
зентація першої в світі системи 
аукціонів, що використовує інно-
ваційну криптографічну техноло-

гію BlockChain, яку впровадило 
державне підприємство «СетаМ».  

технологія BlockChain дає 
мож ливість повністю л ікв і -
дувати будь-які  можливості 
для маніпулювання даними. 
разом  з  тим будь-хто з учас-
ників аукціону зможе перевірити, 
що дані про нього були внесені 
в базу даних без змін. 

12 січня 2018 року OpenMarket 
(дп «СетаМ» Міністерства юсти-
ції україни) запустив еквай-
ринг – оплату гарантійних внесків 
за лоти он-лайн прямо на сайті. 
тепер став можливим прийом га-
рантійних платежів он-лайн, отри-
мавши квитанцію і одразу її спла-
тивши. тобто рішення про участь 
в аукціоні можна приймати і в не-
робочий час або вихідний день.

З початку адміністрування 
системи дп «СетаМ» проведе-
но 289 817 торгів, як результат 
до  бюджету надійшло понад 
6 млрд грн.

З якими проблемами 
найчастіше звертаються 
громадяни Черкаської 
області в рамках  
надання безоплатної 
правової допомоги?

Завданням держави є форму-
вання системи якісної безоплатної 
правової допомоги та забезпечен-
ня доступу кожного до правосуддя. 
правове консультування громадян 
щодо належних їм прав, підтрим-
ка у відстоюванні власних прав 
та надання захисту – це ті інстру-
менти, які держава надає кожно-
му громадянину. чи скористаєть-
ся громадянин цим чи ні – вибір, 
який кожен здійснює сам. 

Закон україни «про безоплат-
ну правову допомогу» визначає 
порядок надання безоплатної 
первинної правової допомоги 
та безоплатної вторинної право-
вої допомоги. 

Система надання безоплатної 
правової допомоги в черкаській 
області – це мережа з 91 точки 

доступу до правових послуг: 1 ре-
гіональний, 4  місцевих центри 
з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги, 16 бюро пра-
вової допомоги; 70 громадських 
приймалень при  органах вико-
навчої влади, органах місцевого 
самоврядування черкаської об-
ласті з надання первинної право-
вої допомоги.

головне територіальне управ-
ління через свою громадську 
приймальню надає безоплатну 
первинну правову допомогу, яка 
включає такі види правових по-
слуг, як надання правової інфор-
мації, консультацій і роз’яснень 
з  правових питань; складення 
заяв, скарг, інших документів пра-
вового характеру, а також надан-
ня особі допомоги в забезпеченні 
доступу особи до вторинної пра-
вової допомоги та медіації. 

у цьому році громадянам нада-
но понад 600 консультацій, в тому 
числі під час щотижневих виїздів 
у віддалені села, правового кон-
сультування в  режимі он-лайн, 
прямої телефонної лінії громад-
ської приймальні. до складу кон-
сультуючої групи входять пра-
цівники структурних підрозділів 
управління юстиції, представників 
місцевих центрів, бюро право-
вої допомоги, пенсійного фонду 
україни, управління держгеокада-
стру, приватних нотаріусів.

хочу окремо зупинитися 
на проблемних питаннях грома-
дян в  сільських населених пун-
ктах черкащини, зокрема, це були 
питання неврегульованості на за-
конодавчому рівні колективної 
власності на землю, недоско-
налість правил землекористуван-
ня землями сільськогосподар-
ського призначення; відсутність 
механізму передачі до комуналь-
ної власності земель колективної 
власності ліквідованих кСп та на-
дання можливості членам таких 
кСп допаювати землі; доцільність 
запровадження порядку передачі 
в оренду без аукціонів землі під 

dpcoi.c
om.ua

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3460-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3460-17


27

бюлетень міністерства юстиції україни

лісосмугами; подвійна реєстрація 
договорів оренди; удосконалення 
гарантій реалізації учасниками 
бойових дій, в тому числі учасни-
ками ато пільг на одержання зе-
мельних ділянок тощо.

приємно відзначити, що  пе-
реважна більшість цих питань 
вирішується з прийняттям вер-
ховною радою україни 11 верес-
ня 2018 року в цілому законо-
проекту (№ 6049-д) № 2498-VIII 
від 10.07.2018 «Щодо вирішення 
питання колективної власності 
на землю, удосконалення правил 
землекористування у  масивах 
земель сільськогосподарського 
призначення, запобігання рей-
дерству та стимулювання зро-
шення в україні». основні новації 
закону: передача до комунальної 
власності земель колективної 
власності ліквідованих кСп і на-
дання можливості колишнім чле-
нам тих кСп, у яких паювання вже 
пройшло, але які не ліквідовані, 
до 2025 року допаювати сільсько-
господарські угіддя. Землі працю-
ючих кСп законопроект не чіпає; 
вирішується проблема польових 
доріг та питання лісосмуг, землі, 
які законопроект відносить до зе-
мель с/г призначення. останні до-
зволено фізичним і юридичним 
особам передавати в оренду без 
аукціонів, але  з  обов’язковою 
умовою їхнього підтримання 
у належному стані; забезпечення 
можливості обміну правами ко-
ристування земельними ділянка-
ми, спрямованого на подолання 
так званої «шахматки»; питання 
інвентаризації масивів земель с/г 
призначення і заповнення «білих 
плям», якими є невитребувані паї, 
польові дороги, відумерла спад-
щина чи просто земельні ділянки 
громадян, у яких немає грошей 
на технічну документацію.

крім того, два законопроек-
ти прийнято в першому читан-
ні, це: законопроект за № 7060 
«про внесення змін до Земель-
ного кодексу україни та  дея-

ких законодавчих актів україни 
щодо стимулювання створення 
і  розвитку сімейних фермерсь-
ких господарств та припинення 
корупційних зловживань у сфері 
розпорядження землями держав-
ної та комунальної власності», 
основні його новації – збільшен-
ня у 10 разів гарантійного внеску 
при реалізації на аукціоні права 
оренди землі.

Існуючий сьогодні розмір 
гарантійного внеску у  5% річ-
ної орендної плати призводить 
до  того, що результати майже 
чверті проведених аукціонів 
анулюються, адже учасники про-
понують завідомо завищений 
розмір орендної плати. а потім 
учасники відмовляються підпису-
вати договір оренди після пере-
моги на аукціоні.

Законопроект №  8121 «про 
внесення змін до Земельного ко-
дексу україни та деяких інших 
законодавчих актів щодо про-
тидії рейдерству» запроваджує 
низку антирейдерських заходів 
та встановлюються дієві запобіж-
ники щодо захисту майнових прав 
власників і користувачів земель-
них ділянок з метою запобігання 
протиправному поглинанню й за-
хопленню підприємств в аграрно-
му секторі економіки.

на сьогодні величезна кіль-
кість прав на землю, які за-
реєстровані на паперових носіях 
до 2004 року – відсутні у реєстрі 
прав. при реєстрації оренди землі 
реєстратору необхідна інформа-
ція про наявність старих дого-
ворів оренди, відомості щодо яких 
є у кадастрі.

проте права доступу до цих ві-
домостей він не має. в результаті 
трапляється так, що поверх старо-
го договору оренди реєструється 
новий.

таким чином, законопроектом 
усуваються проблеми незакон-
ного оформлення прав на землю, 
в тому числі подвійної реєстрації 
договорів оренди, підроблен-

ням документів на заміну учас-
ників підприємств, підробленням 
довіреностей; забезпечується 
відповідальність реєстраторів, 
унеможливлюються маніпуляції 
з несформованими земельними 
ділянками.

на жаль, повернуто на до-
опрацювання такий важливий за-
конопроект із земельного блоку 
№  7511  «Щодо забезпечення 
гарантій реалізації учасниками 
бойових дій та осіб, прирівняних 
до них, в тому числі учасниками 
антитерористичної операції, ре-
волюції гідності та їх сім’ями, пільг 
на одержання земельних ділянок, 
а також припинення корупційних 
зловживань у сфері розпоряджен-
ня землями державної та кому-
нальної власності». 

на сьогодні через обмеженість 
земель запасу органи виконавчої 
влади та місцевого самоврядуван-
ня не в змозі задовольнити всіх 
бажаючих в отриманні земельних 
ділянок. Зважаючи на це, в зако-
нопроекті напрацьовано механізм, 
за яким можна відмовитись від от-
римання землі і взамін отримати 
компенсацію з держ-, обл- чи місь-
кого бюджету. грошова компенса-
ція становить середню норматив-
но грошову оцінку.

прийняття верховною радою 
україни цих законопроектів до-
зволить вирішити проблемні пи-
тання щодо реалізації громадя-
нами земельного законодавства 
та знизить напругу у суспільстві.

2 вересня – нотаріат України 
відзначив своє професійне 
свято. Що б ви побажали 
своїм колегам?

Шановним колегам , ус ім 
бажаю нових досягнень та звер-
шень у  роботі , міцного здо-
ров’я. хочу, щоб колеги ділилися 
своїм позитивним досвідом ро-
боти, готовий сам ділитися знан-
нями, для мене честь бути части-
ною команди Міністерства юстиції 
україни.   
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Павло Петренко:
маємо позитивне рішення суду Англії 
щодо 3 млрд доларів боргу Януковича 

«Ми вітаємо безпрецедентне рішення апеляцій-
ного суду англії, яке підтвердило українську позицію 
й дало можливість україні в англійських судах дово-
дити факти незаконної агресії з боку рф, втрати ча-
стини території через вторгнення, спроби шантажу 
з боку російської федерації й усі інші факти гібрид-
ної війни, яку веде росія проти україни», – сказав, ко-
ментуючи результати слухання, Міністр юстиції павло 
петренко. він наголосив: реального кредиту не було – 
насправді це була маніпуляція режиму януковича  
і змова з керівництвом держави-агресора для того, 
щоб у росії з’явився спосіб шантажу і впливу на україну.

«апеляційний суд визнав достатніми й ґрунтов-
ними докази української сторони. фактично суд 
визнав, що країна-агресор використовувала на-
явність цього боргу для шантажу україни», – під-
креслив павло петренко.

нагадаємо, 17 лютого 2016 року компанія  
The Law Debenture Trust Corporation PLC, довірчий 
управитель за договором про довірче управління 
щодо облігацій зовнішньої державної позики на суму  
3 млрд доларів СШа, випущених україною у грудні 
2013 року, діючи в інтересах російської федера-
ції, звернулась до високого суду правосуддя англії  
та уельсу з позовом до україни.

високий суд правосуддя англії та уельсу 29 бе-
резня 2017 року ухвалив рішення у порядку спро-
щеного провадження на користь позивача та надав 
україні дозвіл на його апеляційне оскарження.

україна подала апеляцію на рішення від 29 бе-
резня 2017 року до апеляційного суду англії, водно-
час суд першої інстанції (високий Суд англії та уель-
су) зупинив виконання свого рішення. Справу буде 
передано до суду першої інстанції для розгляду  
в частині аргументів україни про примус з боку 
російської федерації.   

сучасна юстиція україни        міжнародне співробітництво

14 вересня Апеляційний суд Англії ухвалив рішення на користь української сторони  
та скасував попереднє рішення Високого суду Правосуддя Англії та Уельсу щодо сплати Україною  

3 мільярдів доларів за облігаціями від грудня 2013 року, які отримав від Росії біглий президент Янукович.

За словами очільника Мін’юсту,  
основною підставою для оскарження,  

яка використовувалася  
нашими адвокатами, було посилання  

на примус з боку Російської Федерації.
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У Мін’юсті
обговорили питання  

впровадження світових стандартів 
корпоративної відповідальності  

у сфері прав людини 
Експерти Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності  

разом із представниками бізнес-спільноти, Офісу ефективного регулювання,  
Ради бізнес-омбудсмана та Міжнародної організації праці обговорили питання впровадження  

світових стандартів корпоративної відповідальності у сфері прав людини.

учасники зустрічі обговорили питання відповідності українського бізнесу світовим стандартам корпора-
тивної відповідальності у сфері прав людини.

«такі консультації є одним з важливих етапів формування політики у сфері прав людини. впровадження 
внутрішніх політик із забезпечення поваги і дотримання прав людини у бізнес-діяльності дозволить бізнесу 
не лише відповідати кращим практикам забезпечення поваги до прав людини, а й матиме позитивний вплив 
на їх репутацію як в україні, так і на світовій арені», – зазначив директор директорату з прав людини, доступу 
до правосуддя та правової обізнаності владислав власюк.

Саме діалог між бізнесом, державою та громадянським суспільством і вироблення спільного бачення 
того, у якому напрямку рухатися, сприятиме вирішенню проблеми корпоративної безвідповідальності у сфері 
прав людини.

нагадуємо, що 16 липня 2018 р. спеціальна робоча група оон опублікувала проект тексту міжнародної 
конвенції у сфері бізнесу й прав людини.   
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Денис Чернишов:  
у Києві відкрили новий  

офіс пробації norLAU 

За словами дениса чернишова, у жовтні ви-
повниться два роки, як було підписано угоду про спів-
робітництво і надання підтримки у процесі впровад-
ження системи пробації в україні між Міністерством 
юстиції україни і Міністерством юстиції та громадсь-
кої безпеки королівства норвегія. За цей час вдалося 
продемонструвати ефективне впровадження альтер-
нативних санкцій, що є важливим засобом поперед-
ження злочинності, реабілітації правопорушників, 
підвищення рівня громадської безпеки та зміцнення 
принципів верховенства права.

«проект сприяє розвитку національної системи про-
бації в україні, що є неоціненним, відповідно до між-
народних стандартів та передового світового досвіду в 
даній сфері, а також має на меті впровадження необхід-
ної нормативно-правової бази й укріплення інституцій-
ної спроможності системи пробації через систематичне 
навчання персоналу та впровадження відповідних ме-
тодик, програм і процедур, а також ефективної органі-
заційної структури», – наголосив денис чернишов.

окрім цього, за словами заступника Міністра юсти-
ції, проектом передбачено відкриття двох пілотних 
моделей офісів пробації в харкові та Білій Церкві, 
а також надання підтримки з відкриттям подібних 
пілотних офісів в інших містах. все це дозволить за-
безпечити дотримання прав людини та принципів 
верховенства права в роботі системи кримінальної 
юстиції в україні, що сприятиме ефективній та про-
фесійній організації системи пробації та застосуванню 
альтернативних видів покарань.

«проект NORLAU передбачає застосування ціліс-
ного підходу, який відображає, що кримінальне пра-
восуддя є комплексною системою, численні учасники 
якої мають співпрацювати, координуючи свої зусилля 
задля дотримання прав людини та принципів спра-
ведливості стосовно осіб, які перебувають у конфлікті 

із законом. усі елементи проекту спрямовані на си-
стематичне залучення органів системи кримінально-
го правосуддя до роботи над важливими питаннями, 
пов’язаними з розвитком пробації та застосуванням 
альтернативних заходів і видів покарань», – додав за-
ступник Міністра.

також, як зауважив денис чернишов, проект  
одночасно працюватиме з представниками всієї си-
стеми кримінальної юстиції, забезпечуючи коорди-
націю зусиль та прийняття елементів реформи всіма 
установами – органами прокуратури, судами, адво-
катами, установами виконання покарань, органами 
пробації, місцевими громадами та іншими відповід-
ними інститутами.

Довідково.
до команди NORLAU увійшли радники з правових 

питань та практикуючі спеціалісти з різноманітних 
органів системи кримінального правосуддя, зокрема, 
й представники прокуратури, суду, тюремних закладів 
та пробації. За необхідності, з метою підсилення екс-
пертного потенціалу NORLAU, для виконання кон-
кретних короткострокових завдань додатково можуть 
бути залучені й інші технічні спеціалісти, які працюють 
в норвезьких органах правосуддя. 

основні напрями діяльності:
– експертна підтримка у налагодженні комунікації 

між усіма учасниками пробаційної діяльності в ча-
стині досудової пробації;

– розроблення концепції застосування електрон-
ного моніторингу в україні;

– експертна підтримка в частині пенітенціарної 
пробації;

– ефективна комунікація між установами виконан-
ня покарань та пробацією;

– сприяння у впровадженні електронної ста- 
тистики.   

сучасна юстиція україни        міжнародне співробітництво

Підтримка судової реформи в Україні стимулюватиме органи кримінальної юстиції до більш систематичного 
застосування пробації та альтернативних санкцій зокрема. Про це заявив заступник  

Міністра юстиції України Денис Чернишов під час урочистої церемонії відкриття офісу NORLAU в Києві.
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Усиновлення сьогодні є складною правовою конструкцією, його специфічність полягає в тому,  
що питання усиновлення включають психологічні моменти, адже мова йде,  

з одного боку, про майбутнє дитини, її адаптацію в сім’ї усиновлювачів,  
а з іншого – про розуміння усиновлювачами майбутніх складностей щодо виховання дитини, 

взаємопорозуміння її з членами нової сім’ї тощо. Зокрема, усиновлення можна розглядати,  
як правовий інститут комплексного характеру, як юридичний факт та правові відношення.

Порядок 
усиновлення та отримання 
свідоцтва про народження

незалежна юридична консультація

М. В. Ющенко  
заступник начальника управління –  
начальник відділу державної реєстрації актів 
цивільного стану управління державної реєстрації 
Головного територіального Управління юстиції  
в Одеській області
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діюче законодавство україни 
закріплює можливість усиновлен-
ня дітей не лише громадянами 
нашої держави, а й  іноземними 
громадянами. усиновлення дітей – 
громадян україни іноземцями 
може відбуватися за умови, якщо 
в україні така дитина не  може 
бути поміщена в сім’ю, яка здатна 
і бажає забезпечити її виховання 
та усиновлення, або якщо забез-
печення відповідного догляду 
є неможливим.

   Законодавча база  
  щодо усиновлення  

регулювання процесу усинов-
лення відбувається за допомогою 
застосування низки нормативно- 
правових актів, зокрема: консти-
туції україни, Сімейного кодек-
су україни (далі – Ск україни), 
Цивільного процесуального ко-
дексу україни (далі – Цпк украї-
ни), Цивільного кодексу україни 
(далі – Цк україни), Законів украї-
ни: «про громадянство україни», 
«про державну допомогу сім’ям 
з дітьми», «про сприяння соціаль-
ному становленню та  розвитку 
молоді в україні», «про освіту», 
« п р о   охо р о н у д и т и н ст в а » , 
«про органи і служби у справах 
дітей та спеціальні установи для 
дітей», «про забезпечення органі-
заційно-правових умов соціаль-
ного захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклу-
вання», «про державну реєстра-
цію актів цивільного стану», 
постанов кабінету Міністрів 
україни: «про затвердження по-
рядку провадження діяльності 
з усиновлення та здійснення на-
гляду за дотриманням прав уси-
новлених дітей» від 8.10.2008 р. 
№  905 (далі – постанова кМу 
№ 905), «про затвердження по-
рядку провадження органами 
опіки та піклування діяльності, 
пов’язаної із захистом прав ди-
тини» від 24.09.2008 р. № 866, 
наказу Міністерства охорони 
здоров’я «про затвердження пе-

реліку захворювань, за наявності 
яких особа не  може бути уси-
новлювачем» від 20.08.2008  р. 
№ 479, наказу Міністерства охо-
рони здоров’я «про затвердження 
переліку захворювань, які дають 
право на усиновлення хворих 
дітей без дотримання строків пе-
ребування на обліку в централь-
ному органі виконавчої влади, 
до повноважень якого належать 
питання усиновлення та  захи-
сту прав дітей, а також до  до-
сягнення дитиною п’яти років» 
від  27.12.2011  р. №  973, нака-
зу Міністерства юстиції україни 
«про затвердження правил вне-
сення змін до актових записів 
цивільного стану, їх поновлення 
та анулювання» від 12.01.2011 
№ 96/5 та ін.

  Особа, яка може бути  
  усиновленою  

усиновленою може бути дитина.
дитина, покинута в пологово-

му будинку, іншому закладі охо-
рони здоров’я або яку відмови-
лися забрати з них батьки, інші 
родичі, може бути усиновлена 
після досягнення нею двомісяч-
ного віку. дитина, яку було підки-
нуто чи знайдено, може бути уси-
новлена після спливу двох місяців 
з часу її знайдення.

якщо на обліку для можли-
вого усиновлення перебувають 
рідні брати та сестри, вони не мо-
жуть бути роз’єднані при їх уси-
новленні. За наявності обставин, 
що мають істотне значення, суд 
за згодою органу опіки та піклу-
вання може постановити рішення 
про усиновлення когось із  них 
або усиновлення їх різними осо-
бами (ст. ст. 208-210 Ск україни).

  Особи, як і можуть бути   
  усиновлювачами  

Статтею 211 Ск україни визна-
чено, що усиновлювачами можуть 
бути повнолітні дієздатні особи 
не молодші двадцяти одного 
року, за винятком, коли усинов-

лювач є родичем дитини, старші 
за дитину, яку бажають усиновити, 
не менш як на п’ятнадцять років; 
у разі усиновлення повнолітньої 
особи різниця у віці не може бути 
меншою, ніж вісімнадцять років; 
усиновлювачами можуть бути 
подружжя; особи, які не перебу-
вають у шлюбі між собою, не мо-
жуть усиновити одну і ту ж дити-
ну, однак, якщо вони проживають 
однією сім’єю, суд може постано-
вити рішення про усиновлення 
ними дитини.

якщо дитина має лише матір, 
вона не може бути усиновлена 
чоловіком, з яким її мати не пе-
ребуває у шлюбі, а якщо – лише 
батька, вона не може бути уси-
новлена жінкою, з якою він не 
перебуває у шлюбі, однак якщо 
такі особи проживають однією 
сім’єю, суд може постановити рі-
шення про усиновлення ними ди-
тини. якщо дитина має лише матір 
або  лише батька, які  у  зв’язку 
з усиновленням втрачають право-
вий зв’язок з нею, усиновлювачем 
дитини може бути один чоловік 
або одна жінка. дана норма сто-
сується ситуації, коли другий 
з батьків невідомий чи помер.

також зазначимо, що закон 
не  лімітує ні кількості дітей, 
які можуть бути одночасно уси-
новлені однією і тією ж особою, 
ні  загальної кількості дітей, які 
можуть бути прийняті в сім’ю 
на підставі усиновлення.

  Перелік осіб, які не можуть  
  бути усиновлювачами  

перелік осіб, які не  можуть 
бути усиновлювачами, закріпле-
ний ст. 212 Ск україни, відповідно 
до якої усиновлювачами не мо-
жуть бути особи:

– обмежені у дієздатності;
– визнані недієздатними;
–  позбавлені батьківських 

прав, якщо ці права не були 
поновлені;

–  були усиновлювачами (опіку-
нами, п ік лувальниками, 
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незалежна юридична консультація

прийомними батьками, бать-
ками-вихователями) іншої 
дитини, але  усиновлення 
було скасовано або визнано 
недійсним (було припинено 
опіку, піклування чи діяль-
ність прийомної сім’ї або 
дитячого будинку сімейного 
типу) з їхньої вини;

–  перебувають на обліку або 
на лікуванні у психоневро-
логічному чи наркологічному 
диспансері;

–  зловживають спиртними на-
поями або наркотичними за-
собами;

–  не мають постійного місця 
проживання та постійного 
заробітку (доходу);

–  страждають на хвороби, пе-
релік яких затверджений 
центральним органом вико-
навчої влади, що  забезпе-
чує формування державної 
політики у  сфері охорони 
здоров’я;

–  є іноземцями, які не перебу-
вають у шлюбі, крім випадків, 
коли іноземець є родичем 
дитини;

–  були засуджені за злочини 
проти життя і здоров’я, волі, 
честі та  гідності, статевої 
свободи та  статевої недо-
торканості особи, проти гро-
мадської безпеки, громадсь-
кого порядку та моральності, 
у  сфері обігу наркотичних 
засобів, психотропних ре-
човин, їх аналогів або пре-
курсорів, а також за злочини, 
передбачені статтями 148, 
150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 
181, 187, 324, 442 кк украї-
ни, або  мають непогашену 
чи не зняту в установленому 
законом порядку судимість 
за вчинення інших злочинів;

–  за станом здоров’я потребу-
ють постійного стороннього 
догляду;

–  є особами без громадянства;
–  п е р е б у в а ю т ь  у   ш л ю б і 

з  особою, яка відповідно 

до пп. 3-6, 8 і 10 ч. 1 ст. 212 
Ск україни не  може бути 
усиновлювачем;

–  інші особи, інтереси яких су-
перечать інтересам дитини.

  Облік дітей, які можуть бути   
  усиновлені  

облік дітей, які можуть бути 
усиновлені (далі – облік), здій-
снюється службами у справах 
дітей районних, районних у мі-
стах києві та Севастополі держ-
адміністрацій, виконавчих органів 
міських, районних у містах рад  
за місцем походження дитини- 
сироти або дитини, позбавленої 
батьківського піклування, уповно-
важеним органом виконавчої 
влади автономної республіки 
крим з питань дітей, службами  
у справах дітей обласних, київсь-
кої та Севастопольської міських 
держадміністрацій та  Мінсоц-
політики.

  Облік громадян України,  
  які постійно проживають   

  на території України   
  і бажають усиновити дитину  

облік  громадян україни , 
які постійно проживають на тери-
торії україни і бажають усиновити 
дитину, здійснює служба у спра-
вах дітей за місцем проживання 
таких громадян.

  Порядок усиновлення дітей   
  Документи для усиновлення  
громадяни україни, які бажа-

ють усиновити дитину, зверта-
ються з письмовою заявою про 
взяття їх на облік кандидатів 
в усиновлювачі до служби у спра-
вах дітей за місцем проживан-
ня. Заява може бути написана 
в присутності працівника служ-
би у справах дітей та засвідчена 
ним. у разі коли одне з подружжя  
не  може особисто з’явитись до 
служби у справах дітей для на-
писання заяви, його заяву, засвід-
чену нотаріально, може подати  
дружина (чоловік).

до заяви додаються такі доку-
менти:

1) копія паспорта або іншого 
документа, що посвідчує особу;

2)  довідка про заробітну плату 
за останні шість місяців 
або копія декларації про 
доходи за попередній ка-
лендарний рік, засвідчена 
органами дфС. у разі коли 
усиновлювачами є сімейна 
пара, довідку про заробітну 
плату за останні шість мі-
сяців або копію декларації 
про доходи за попередній 
календарний рік, засвідчену 
органами дфС, може пода-
вати один із подружжя, який 
має постійний дохід;

3)  копія свідоцтва про шлюб, 
укладений в органах реєст-
рації актів цивільного стану, 
якщо заявники перебувають 
у шлюбі;

4)  висновок про стан здоров’я 
кожного заявника, складе-
ний за визначеною формою;

5)  засвідчена нотаріально 
письмова згода другого 
з подружжя на усиновлення 
дитини (у разі усиновлення 
дитини одним з подружжя), 
якщо інше не передбачено 
законодавством;

6)  довідка про наявність чи від-
сутність судимості для кожно-
го заявника, видана терито-
ріальним центром з надання 
сервісних послуг МвС;

7)  копія документа, що під-
тверджує право власності 
або користування житловим 
приміщенням.

Строк дії документів становить 
один рік з дня їх видачі, якщо інше 
не передбачено законодавством.

Служба у справах дітей протя-
гом 10 робочих днів після надход-
ження заяви та всіх документів:

–  перевіряє документи на від-
повідність вимогам законо-
давства;

–  проводить бесіду із заявни-
ками, з’ясовує мотиви уси-
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новлення, ставлення до ви-
ховання дітей. у разі коли 
усиновлення здійснюється 
одним із подружжя, з’ясову-
ються причини, з яких дру-
гий з подружжя не бажає 
бути усиновлювачем, та його 
ставлення до намірів дру-
жини (чоловіка) усиновити 
дитину;

–  складає акт обстеження жит-
лово-побутових умов заяв-
ників;

–  розглядає питання про мож-
ливість заявників бути уси-
новлювачами та готує від-
повідний висновок і в разі 
надання позитивного виснов-
ку ставить заявників на облік 
кандидатів в усиновлювачі 
із занесенням даних про них 
до книги обліку кандидатів 
в усиновлювачі.

громадяни україни, які бажа-
ють усиновити дитину, можуть 
за  бажанням або за рекомен-
дацією служби у справах дітей 
пройти курс підготовки з питань 
виховання дітей-сиріт та  дітей, 
позбавлених батьківського піклу-
вання.

  відмова в усиновленні  
Заявники не беруться на облік 

кандидатів в усиновлювачі, якщо:
–  подані документи не від-

повідають вимогам, визна-
ченим у п. 22 постанови кМу 
№ 905;

–  у поданих документах є 
виправлення або дописки, 
не завірені в установленому 
порядку;

–  заявники (один з них) не 
можуть бути усиновлювача-
ми відповідно до статті 212 
Ск україни;

–  різниця у віці між дитиною, 
яку бажають усиновити, 
та  заявниками становить 
менш як п’ятнадцять років;

–  с у м а  су к у п н о го  д охо -
ду на  кожного члена сім’ї 
менша, ніж установлений за-

конодавством прожитковий 
мінімум;

–  житлове приміщення за-
явників перебуває в неза- 
д о в і л ь н о м у с а н і т а р н о - 
гігієнічному стані;

–  у житловому приміщен-
ні заявників неможливо 
влаштувати місце для занять 
і окреме спальне місце для 
дитини;

–  під час обстеження жит лово-
побутових умов заявників 
та  бесіди з ними або при 
вивченні їх документів ви-
явлені обставини чи умови, 
які можуть мати негативні 
наслідки для виховання і ро-
звитку дитини;

–  вони відмовилися від підпи-
сання акта, передбаченого 
п. 23 постанови кМу № 905.

про відмову у взятті на облік 
кандидат ів  в   усиновлювачі  
заявникам надається обґрун-
тована відповідь у  письмовій 
формі.

  висновок про можливість бути   
  усиновлювачами  

висновок про можливість 
бути усиновлювачами оформ-
ляється згідно з визначеними 
Мі ністерством соціальної політи-
ки вимогами на бланку служби 
у  справах дітей, підписується 
її керівником, засвідчується пе-
чаткою та видається кандидатам 
в усиновлювачі.

Строк дії висновку про мож-
ливість бути усиновлювачами ста-
новить один рік від дати видачі. 
Строк дії висновку може бути 
продовжений, але не більш як 
на один рік.

  Підготовка документів   
  для подання до суду  

після знайомства та встанов-
лення контакту з дитиною канди-
дати в усиновлювачі звертаються 
до служби у справах дітей за міс-
цем проживання (перебування) 
дитини із заявою про бажання 

усиновити дитину. Заява скла-
дається українською мовою.

Служба у справах дітей за міс-
цем проживання (перебування) 
дитини протягом 10 робочих днів 
від дня надходження заяви кан-
дидатів в усиновлювачі:

–  з’ясовує, чи згодна дитина 
на усиновлення, відповідно 
до пункту 72 цього порядку;

–  готує проект висновку про 
доцільність усиновлення 
та відповідність його інтере-
сам дитини.

для усиновлення дитини по-
трібна її згода, якщо дитина до-
сягла такого віку та рівня розвит-
ку, що може її висловити. Згода 
дитини на усиновлення надаєть-
ся письмово або усно залежно 
від віку та стану здоров’я дитини.

керівник дитячого або іншого 
закладу, в якому проживає (пере-
буває) дитина чи особа, у якої про-
живає дитина, за запитом служби 
у справах дітей, до якої зверну-
лися кандидати в усиновлювачі 
із заявою про бажання усиновити 
дитину, подає цій службі такі до-
кументи:

–  копію свідоцтва про народ-
ження дитини;

–  документи, які підтверджу-
ють, що дитина може бути 
усиновленою;

–  повідомлення закладу охо-
рони здоров’я або навчаль-
ного закладу, в якому пере-
буває дитина, про згоду на 
її усиновлення.

За наявності засвідченої но-
таріусом згоди батьків на уси-
новлення дитини, згода закладу 
охорони здоров’я або навчально-
го закладу, в якому виховується 
дитина, не надається;

–  висновок про стан здоров’я, 
фізичний та розумовий ро-
звиток дитини;

–  акт про знайомство канди-
датів в усиновлювачі з ди-
тиною.

копії документів, зазначених 
у цьому пункті, засвідчуються під-
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писом керівника та скріплюються 
печаткою закладу.

Служба у справах дітей за міс-
цем проживання (перебування) 
дитини готує висновок про до-
цільність усиновлення та від-
повідність його інтересам дитини.

в и с н о в о к  о ф о р м л я є т ьс я 
на бланку районної, районної у мі-
стах києві та Севастополі держ-
адміністрації, виконавчого орга-
ну міської, районної у місті ради, 
підписується головою (заступ-
ником голови) та скріплюється  
печаткою.

висновок про доцільність уси-
новлення та відповідність його 
інтересам дитини видається осо-
бисто кандидатам в усиновлювачі 
під розписку для подання його 
до суду.

  відмова у наданні згоди   
  на усиновлення дитини  

кандидатам в усиновлювачі 
може бути відмовлено у надан-
ні згоди на усиновлення дитини 
у разі коли:

–  стали відомі обставини, 
за наявності яких особа 
не  може бути усиновлю-
вачем чи які можуть мати 
негативні наслідки для ви-
ховання і розвитку дитини, 
або з’ясувалось, що у дитини 
є родичі, які висловили ба-
жання її усиновити;

–  кандидати в усиновлювачі 
отримали направлення для 
знайомства з двома і біль-
ше дітьми, які є братами 
і  сестрами, але без поваж-
них причин відмовилися від 
усиновлення будь-кого з них 
або виявили бажання усино-
вити дитину віком до п’яти 
років окремо від інших 
братів або сестер;

–  виявлено факти передачі 
кандидатами в усиновлювачі 
на виховання попередньо 
усиновленої ними дитини 
іншим іноземцям, закладам 
для дітей-сиріт та дітей, по-

збавлених батьківського пі-
клування, відібрання у канди-
датів в усиновлювачі дитини 
правоохоронними органами 
та органами соціальної опіки, 
а також інформацію про по-
рушення прав та законних 
інтересів попередньо усинов-
леної ними дитини, про не-
щасні випадки з попередньо 
усиновленою ними дитиною 
та її смерть з їх вини.

для прийняття рішення про 
усиновлення кандидати в  уси-
новлювачі звертаються із заявою 
про усиновлення дитини до суду 
за місцем проживання (перебу-
вання) дитини.

  Звернення до суду   
  для усиновлення дитини  

усиновлення дітей проводить-
ся на підставі рішення суду.

другим етапом усиновлення 
можна назвати подачу заяви кан-
дидатом в усиновлювачі до суду. 
Зміст такої заяви визначено 
ст.  252 Цпк україни. водночас 
заява про усиновлення повин-
на відповідати і вимогам ст. 119 
Цпк україни.

відповідно до ст. 223 Ск украї-
ни заява про усиновлення має 
бути подана до суду тією особою, 
яка бажає усиновити дитину. За-
явник зобов’язаний самостійно 
подати заяву про усиновлення, 
підписати її, вказавши дату подан-
ня. якщо усиновлювачами є оби-
два з подружжя, то заява повинна 
бути підписана ними обома.

крім того, до заяви про уси-
новлення дитини мають бути до-
дані такі документи, як:

1)  копія свідоцтва про шлюб, 
а  також письмова згода 
на це другого з подружжя, 
засвідчена нотаріально, 
за умови усиновлення дити-
ни одним із подружжя;

2)  медичний висновок про 
стан здоров’я заявника;

3)  довідка з місця роботи із 
зазначенням заробітної 

плати або копія декларації 
про доходи;

4)  документ, що підтверджує 
право власності або кори-
стування житловим примі-
щенням;

5)  інші документи, визначені 
законом.

діюче законодавство україни 
(зокрема, ст. 254 Цпк україни) пе-
редбачає розгляд справ про уси-
новлення в порядку окремого про-
вадження за обов’язковою участю 
заявників, органу опіки та піклу-
вання або уповноваженого органу 
виконавчої влади, а також дитини, 
якщо вона за віком і станом здо-
ров’я усвідомлює факт усинов-
лення, з викликом зацікавлених 
та  інших осіб, яких суд визнає 
за потрібне допитати.

розгляд справи може відбува-
тися у відкритому або ж закрито-
му судовому засіданні (з метою 
забезпечення таємниці усинов-
лення у випадках, встановлених 
Ск україни).

підготовка справ про уси-
новлення є самостійною стадією 
цивільного процесу з  усинов-
лення, що розпочинається з мо-
менту винесення ухвали про 
відкриття провадження у справі 
та закінчується винесенням ух-
вали про закінчення дій по під-
готовці до  судового розгляду 
справи, відповідно до  ст.  156 
Цпк україни.

попереднє судове засідання 
повинно бути призначене й про-
ведене протягом одного місяця 
з  дня відкриття провадження 
у справі.

  при розгляді справи про уси-
новлення суд визначає:  

–  умови проживання та мож-
ливість утримувати дитину 
усиновлювачами;

–  мотиви, якими керуються 
кандидати в усиновлювачі;

–  наявність в усиновлюваного 
братів та сестер, поставлених 
на облік для можливого уси-
новлення;
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–  наявність отриманої віль-
ної згоди батьків дитини 
на її усиновлення;

–  наявність отриманої згоди 
дитини на її усиновлення 
(у встановлених законом ви-
падках);

–  відповідність встановле-
ним вимогам поданих доку-
ментів,

–  усвідомлення усиновлюва-
чем наслідків усиновлення 
(зокрема, якщо усиновлюєть-
ся хвора дитина) тощо.

відповідно до ст. 225 ск Украї-
ни усиновлення вважається здій-
сненим у день набрання чинності 
рішенням суду про усиновлення.

відповідно до п. 4 ст. 12 Закону 
україни «про державну реєстра-
цію актів цивільного стану» ві-
домості про усиновлення, ска-
сування усиновлення, визнання 
усиновлення недійсним вносять-
ся до державного реєстру актів 
цивільного стану громадян на під-
ставі відповідного рішення суду 
в день надходження копії такого 
рішення до відділу державної 
реєстрації актів цивільного стану 
або в день пред’явлення особою, 
зазначеною в рішенні суду, або 
уповноваженою нею особою копії 
такого рішення.

  виконання рішення суду   
  про усиновлення та отримання   

  повторного свідоцтва   
  про народження  

відповідно до ч. 7 ст. 255 
Цпк україни для внесення змін 
до  актового запису про на-
родження усиновленої дитини 
або повнолітньої особи копія рі-
шення суду надсилається до ор-
гану державної реєстрації актів 
цивільного стану за місцем ух-
валення рішення. відповідно 
до ст. 233 Ск україни на підставі 
рішення суду про усиновлення 
в актовий запис про народження 
дитини або повнолітньої особи 
державний орган реєстрації актів 
цивільного стану вносить від-

повідні зміни і видає нове свідо-
цтво про народження з урахуван-
ням цих змін.

Батьки, подаючи заяву до суду, 
мають право змінити дату народ-
ження дитини та місце народжен-
ня. відповідно до рішення суду 
про усиновлення в актовому за-
писі про народження змінюються 
відомості щодо батьків дитини, 
у тому числі дати та місця її народ-
ження, дати державної реєстрації 
народження. у разі зміни рішен-
ням суду про усиновлення дати 
народження дитини дата держав-
ної реєстрації народження може 
бути також змінена за заявою 

особи, зазначеної у рішенні суду, 
або уповноваженої нею особою.

відомості про усиновлення 
вносяться до паперового носія 
актового запису цивільного стану 
та  державного реєстру актів 
цивільного стану в день надход-
ження копії відповідного рішен-
ня суду до відділу державної 
реєстрації актів цивільного стану 
або в день її пред’явлення осо-
бою, зазначеною в рішенні суду, 
або уповноваженою нею особою 
згідно з пунктом 2.16.5 правил 
внесення змін  до актових записів 
цивільного стану, їх поновлення 
та анулювання.   
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Поняття заповіту  
та його правова 

природа

А. П. Єременко 
начальник відділу з питань нотаріату  
Головного територіального управління юстиції  
у Сумській області

незалежна юридична консультація

Заповіт – це особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті.  
це документ, в якому фізична особа повідомляє про те, як би вона хотіла  
розподілити своє майно після смерті. 

в юридичній літературі термін «заповіт» застосовується у двох значеннях:  
заповітом називається як сам документ, в якому знаходить вираження  
воля заповідача, так і безпосередньо акт вираження цієї волі. 

Заповіт – вид правочину, за яким правові наслідки пов’язують із фактом смерті  
особи та який вчиняється у встановленій законом формі, повинен містити  
призначення спадкоємця, також може містити інші розпорядження.

Заповіт є правочином, оскільки дія особи, спрямована на досягнення юридичних  
наслідків, а саме на виникнення, зміну або припинення правовідносин,  
як зазначено вище, вчиняється в певній формі тощо. 

Одночасно заповіт виступає юридичним фактом, який поряд з іншими елементами  
юридичного складу породжує виникнення спадкового правовідношення.

До того ж заповіт не може бути підставою виникнення обов’язків спадкоємців  
перед спадкодавцем за життя останнього.
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відповідно до статті 1234 
Цивільного кодексу україни (далі – 
Цк україни), право на заповіт має 
фізична особа з повною цивільною 
дієздатністю, яка вправі на випа-
док своєї смерті розпорядитися 
всім належним їй майном або його 
частиною на свій розсуд шляхом 
посвідчення заповіту на ім’я однієї 
або кількох осіб, як тих, що входять, 
так  і тих, що не входять до кола 
спадкоємців за законом, а також 
на  ім’я держави або юридич-
ної особи.

виходячи із аналізу положення 
частини 1 статті 1234 Цк україни, 
можна дійти однозначного виснов-
ку, що заповідачем може бути лише 
фізична особа з повною цивіль-
ною дієздатністю, тобто мова йде 

про особу, яка досягла повноліття, 
а також про особу, яка до повно-
ліття набула повну дієздатність, 
чи якій така дієздатність була на-
дана на підставі статті 35 Цк украї-
ни. вказана стаття містить вичерп-
ний перелік таких підстав: повна 
цивільна дієздатність може бути 
надана фізичній особі, яка досяг-
ла шістнадцяти років і  працює 
за трудовим договором, а також 
неповнолітній особі, яка записа-
на матір’ю або  батьком дитини. 
крім цього, повна цивільна дієздат-
ність може бути надана фізичній 
особі, яка досягла шістнадцяти 
років і бажає займатися підприєм-
ницькою діяльністю.

Складаючи заповіт, особа має 
право охопити заповітом як права 

та обов’язки, які їй належать на мо-
мент складання заповіту, а також 
ті права та обов’язки, які можуть на-
лежати цій особі у майбутньому. За-
повідач має право скласти заповіт 
щодо усієї спадщини або її частини.

За своєю юридичною при-
родою заповіт є одностороннім 
правочином, оскільки дії особи 
(заповідача) породжують певні 
правові наслідки у майбутньому 
і не передбачають будь-якого зу-
стрічного волевиявлення іншої 
особи, тобто для дійсності заповіту 
не вимагається, щоб особи, призна-
чені у ньому, дали на це згоду, тіль-
ки лише після відкриття спадщини 
їхнє волевиявлення матиме зна-
чення – вони або приймуть спад-
щину за заповітом, або відмовлять-
ся від її прийняття. односторонній 
характер заповіту не дозволяє 
віднести заповіт до різновиду до-
говорів. Заповіт є укладеним тоді, 
коли заповідач висловив свою 
волю в  передбаченій законом 
формі. Заповіт є правочином, який 
складається з суворим дотриман-
ням форми. так, заповіт складається 
у письмовій формі із зазначенням 
місця та часу його складання, підпи-
сується особисто заповідачем та по-
свідчується нотаріусом або іншими 
посадовими, службовими особами, 
визначеними у статтях 1251-1252  
Цк україни.

право на заповіт здійснюється 
особисто. відповідно до частини 2 
статті  1234 Цк україни вчинен-
ня заповіту через представника 
не допускається. таким чином, по-
свідчення заповіту є можливим 
виключно за умови особистої при-
сутності особи, яка бажає скласти 
заповіт. так, відповідно до  статті 
207 Цк україни у разі якщо фізична 
особа у зв’язку з хворобою або фі-
зичною вадою не може підписатися 
власноручно, за її дорученням текст 
правочину у її присутності підписує 
інша особа. підпис іншої особи (ру-
коприкладчика) на тексті правочи-
ну, що посвідчується нотаріально, 
засвідчується нотаріусом або по-
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незалежна юридична консультація

садовою особою, яка має право 
на вчинення такої нотаріальної дії, 
із зазначенням причин, з яких текст 
правочину не може бути підписа-
ний особою, яка його вчиняє. ру-
коприкладач не вважається пред-
ставником, оскільки безпосередньо 
заповіт від імені іншої особи не 
укладає, а лише вчиняє дію фактич-
ного характеру, яка є необхідною 
для набрання ним чинності.

Згідно зі статтею 1235 Цк украї-
ни, заповідач може призначити свої-
ми спадкоємцями одну або кілька 
фізичних осіб, залежно від наяв-
ності у нього з цими особами сімей-
них, родинних відносин, а також 
інших учасників цивільних відно-
син. Заповідач може без зазначення 
причин позбавити права на спадку-
вання будь-яку особу з числа спад-
коємців за законом. у цьому разі 
ця особа не може одержати право 
на спадкування. проте заповідач 
не може позбавити права на спад-
кування осіб, які мають право на 
обов’язкову частку у спадщині. 
чинність заповіту щодо осіб, які 
мають право на обов’язкову частку 
у спадщині, встановлюється на час 
відкриття спадщини. Згідно з ча-
стиною 1 статті 1241 Цк україни 
малолітні, неповнолітні, повноліт-
ні непрацездатні діти спадкодав-
ця, непрацездатна вдова (вдівець) 
та непрацездатні батьки спадку-
ють, незалежно від змісту заповіту, 
половину частки, яка належала б 
кожному з них у разі спадкування 
за законом (обов’язкова частка). 
таким чином, якщо заповідач на-
віть вкаже в заповіті, що позбавляє 
зазначених осіб права на спадку-
вання, то після відкриття спадщини 
вони однак зможуть спадкувати ча-
стину його прав та обов’язків. Щодо 
цих осіб необхідно враховувати по-
ложення частини 3 статті 1241 Цк 
україни, де зазначено, що будь-які 
обмеження та обтяження, вста-
новлені у заповіті для спадкоємця, 
який має право на обов’язкову част-
ку у спадщині, дійсні лише щодо 
тієї частини спадщини, яка  пе-

ревищує його обов’язкову част-
ку. таким чином, якщо заповідач 
бажає встановити певні обмеження 
щодо спадкування такою особою, 
можна зазначити в заповіті, що дана 
особа позбавляється права на спад-
кування будь-якого майна в частині, 
що перевищує її обов’язкову частку 
в спадщині. 

визначення  обсягу прав 
та  обов’язків, що охоплюються 
заповітом, є виключним правом 
заповідача. особа має право за-
повідати всі свої права та обов’яз-
ки або лише їх частину будь-якій 
особі чи особам, на власний роз-
суд, визначаючи, яка саме части-
на майна буде належати кожному 
із спадкоємців за заповітом.

За життя заповідача заповіт 
не створює для осіб, призначе-
них спадкоємцями, ніяких прав 
та обов’язків. тому заповіт характе-
ризується властивістю скасування. 
при цьому діє правило, закріплене 
статтею 1254 Цк україни: заповіт, 
який було складено пізніше, ска-
совує попередній заповіт повні-
стю або у тій частині, в якій він 
йому суперечить, кожний новий 
заповіт скасовує попередній і не 
відновлює заповіту, який заповідач 
склав перед ним. таким чином 
право на зміну або скасування за-
повіту зберігається за заповідачем, 
за умови повної цивільної дієздат-
ності заповідача. як і складання 
заповіту, так і зміна або скасування 
заповіту, є суворо особистого ха-
рактеру, яка не може бути вчинена 
через представника. Слід зазначи-
ти наступне: якщо заповіт було по-
свідчено за участю свідків, то його 
скасування або зміна повинна здій-
снюватися за участю свідків.

також згідно з частиною 1 статті 
1278 Цк україни, частки кожного 
спадкоємця у спадщині є рівними, 
якщо спадкодавець у заповіті сам 
не розділив спадщину між ними. 
таким чином, якщо заповідач 
бажає заповісти майно декільком 
спадкоємцям порівну, то в заповіті 
можна не зазначати конкретні 

частки кожного з них, оскільки 
такі спадкоємці успадкують майно 
порівну. І навпаки: якщо заповідач 
бажає іншим чином розподілити 
спадкове майно між спадкоємцями, 
то в заповіті обов’язково необхід-
но уточнювати розмір їхніх часток 
у спадщині.

Складання заповіту щодо усієї 
спадщини передбачає перехід 
абсолютно всіх прав та обов’язків 
заповідача до його спадкоємця 
у порядку спадкування. в такому  
заповіті непотрібно перерахо-
вувати всі об’єкти майна, що за-
повідаються, а достатньо лише вка-
зати на те, що заповідається, все, 
що йому належить та буде належа-
ти на момент смерті. якщо ж особа 
заповідає лише те майно, що на-
лежить їй на момент складання 
заповіту, то в заповіті краще за все 
вказати перелік такого майна. 
коли  за заповітом заповідаєть-
ся все нерухоме майно, належне 
спадкодавцеві, то нерухоме майно 
буде спадкуватися за заповітом, 
а рухоме – за законом. якщо спад-
кодавець бажає заповісти з усьо-
го належного йому майна лише 
конкретний об’єкт або декілька 
об’єктів, необхідно в заповіті вка-
зати опис такого об’єкта чи об’єк-
тів, що дозволить ідентифікувати 
їх у майбутньому. у разі передання 
у спадщину за заповітом частини 
об’єкта нерухомого чи рухомого 
майна, крім ідентифікації самого 
об’єкта, необхідно точно визначи-
ти, яку саме частину спадкодавець  
заповідає і кому саме.

посмертний характер заповіту 
зумовлює ще одну ознаку – таєм-
ницю заповіту. тільки від  за-
повідача залежить, ознайомити 
чи ні зі змістом заповіту зацікав-
лених осіб. до відкриття спад-
щини нотаріус, а також посадові 
та службові особи, наділені повно-
важеннями посвідчувати заповіти, 
не вправі розголошувати відомості 
як про факт складання заповіту, 
так  і  про його зміст, скасування 
або зміну заповіту.   
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думки експертів з права           природоресурсне право

КОМПАрАТИвнИЙ АнАЛІЗ 
ЮрИДИЧнОЇ ТехнІКИ  

ПрИрОДООхОрОннИх АКТІв  
ДеЯКИх сОЮЗнИх ресПУБЛІК срср

удк 349.6

О. В. Патлачук  
кандидат юридичних наук,  
викладач краматорського  
економіко-гуманітарного інституту

актуальність теми досліджен-
ня пов’язана з двома причинами. 
по-перше, необхідність забезпе-
чення правової охорони природи, 
яка перебуває у критичному стані 
та не має змоги надійно захисти-
ти значну кількість об’єктів. на сьо-
годні звичайним явищем стали за-
гарбання різних категорій земель, 
у тому числі природо-заповідного 
фонду, знищення рідкісних та цін-
них видів флори й фауни, масові 
вирубки лісів, нераціональне ви-
користання природних об’єктів, 
браконьєрство. другою причиною 
такого стану речей є недоско-
налість юридичної техніки дію-
чих нормативно-правових актів, 
що значно зменшує ефективність 
їх  практичного використання. 
тому цінність юридичної техніки 
при підготовці проектів природо-
охоронних актів обумовлена 
двома особливостями: а) дозволяє 

розглянути використані правові 
форми охорони природи; б) за-
безпечує практичну основу її ре-
алізації. За допомогою юридичної 
техніки досягається оптимальне 
співвідношення між потреба-
ми економіки, соціальної сфери 
і можливостями природи, яка під-
порядковується власним законам. 
у вирішенні цих завдань значну 
допомогу може надати викори-
стання досвіду в сфері юридичної 
техніки, яка використовувалась 
при підготовці законодавчих актів 
в радянський період. 

аналіз публікацій показує, що 
компаративний аналіз юридич-
ної техніки радянських респу-
блік – ррфСр, української, Біло-
руської, Молдавської рСр не був 
предметом наукових досліджень. 
дослідження, присвячені роз-
гляду правової охорони приро-
ди, проводились в.  І. андрейце-

вим, г. І. Балюк, М. М. Бринчуком, 
Ю.  о.  вовком, а.  п.  гетьманом, 
о. С. колбасовим, М. в. красно-
вою, п. ф. кулінічем, в. л. Мунтя-
ном, в. в. носіком, о. о. погріб-
ним, в.  І. Семчиком, в. д. Сидор, 
н.  І.  титовою, Ю.  С.  Шемшучен-
ком, М. в. Шульгою, в. З. янчуком. 
також цю проблему досліджува-
ли в. М. Баранов, в. М. косович, 
І. І. оніщук, М. І. панов, п. М. рабі-
нович, І. д. Шутак, а кількісні показ-
ники нормативно-правових актів 
розглядались М.  гродзинським, 
ж. о. дзейко, а. о. Золотарьовою, 
Б. в. кіндюком, о. л. копиленком.

Метою нашої статті є виявлен-
ня особливостей юридичної тех-
ніки за допомогою компаратив-
ного аналізу природоохоронних 
актів, прийнятих в ррфСр, урСр, 
БрСр, МрСр.

викладення матеріалів до-
слідження слід розпочати з  за-
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гальної характеристики методів, 
засобів, прийомів юридичної тех-
ніки, які  використовуються при 
підготовці нормативно-правових 
актів. такими прийомами, зокре-
ма, є: юридична термінологія, 
юридичні конструкції і способи 
побудови нормативно-правових 
актів, що  забезпечують ясність 
розуміння законодавства, до-
ступність і ефективність у вико-
ристанні. проблеми юридичної 
техніки є  найважливішими для 
природоохоронного законодав-
ства через те, що цей інструмент 
пізнання сприяє виділенню різ-
них напрямів правової охорони 
конкретних природних об’єктів 
та їх інтеграції в єдиний вектор 
розвитку. За минулий історич-
ний період юридична техніка 
перетворилася на складний ін-
ститут зі  своїми підходами, те-
оріями, методами й інструмента-
ми. виходячи з цього, концепція 
юридичної техніки, яка застосо-
вується при розробці положень 
природо охоронного законодав-
ства, потребує широкого залучен-
ня теоретичних розробок у  цій 
сфері. таким чином, відбувається 
взаємо збагачення теорії і практи-
ки юридичної техніки, а теоретич-
на думка доповнюється новими 
підходами, пов’язаними з деталі-
зацією правового регулювання 
конкретних природних об’єктів. 
як зазначає т. І. Макарова, у біло-
руській правовій науці проблема 
юридичної техніки трактується 
як  системна правова категорія, 
що надає можливість подолання 
дефектів права [1].

Юридична техніка є  сукуп-
ністю правил, які забезпечують 
правову охорону природи за до-
помогою дотримання певних пра-
вил. до їх числа можна віднести 
наступні: 1) досягнення соціаль-
ної адекватності; 2) забезпечен-
ня логіки; 3) структурні; 4) закон 
має бути справедливим; 5) закон 
має бути конституційним; 6) закон 
має бути доступним населен-

ню та придатним для розуміння; 
7) кількісні показники; 8) мовні 
правила; 9)  формальні прави-
ла; 10)  закон має бути точним; 
11) закон повинен бути простим 
і  придатним для застосування, 
а також мати практичне значення.

І. досягнення соціальної адек-
ватності – включає в себе спів-
відношення між змістом та при-
чинами його підготовки. в кінці 
50-х на початку 60-х рр. в СрСр 
проводилась політика, яка отри-
мала назву «хрущовської відлиги», 
тому в пропагандистських цілях 
з метою показу переваг соціалізму 
порівняно з капіталізмом, в союз-
них республіках приймалися нор-
мативно-правові акти, спрямовані 
на охорону природи. так, у ррфСр 
27  жовтня 1960  р. був прийня-
тий закон «про охорону природи 
в ррфСр», 21 грудня 1961 р. – закон 
«про охорону природи в Білорусь-
кій рСр», 30 червня 1960 р. – закон 
«про охорону природи української 
рСр» та 16 січня 1959 р. – закон 
«про охорону природи та раціо-
нальне використання природних 
багатств Молдавської рСр». не-
зважаючи на пропагандистський 
характер, необхідність прийняття 
цих законів пов’язана зі збільшен-
ням числа екологічних проблем, 
які виникли в тодішньому радянсь-
кому Союзі. до них можна віднести: 
аварію на заводі «Маяк» челябін-
ської області 1957 р. , де  стався 
вибух об’ємом 300  м³, в  якому 
містилося близько 80 м³ високо-
радіоактивних ядерних відходів, 
відбулося значне забруднення 
ґрунтів, вод, атмосфери україни, 
причиною якого була велика кіль-
кість хімічних, металургійних, пе-
реробних підприємств. у Білорусь-
кій рСр виникли природоохоронні 
проблеми, пов’язані з осушенням 
поліських боліт, охороною риб-
них багатств та значними обсяга-
ми рубкою лісу, а в Молдавській 
рСр різко зменшилась загальна 
лісистість через масові неконтро-
льовані рубки у кодрах. Ця вимога 

знайшла своє відображення у пре-
амбулі закону, прийнятого в ррфСр, 
в якій вказувалось про необхід-
ність проведення системи заходів, 
спрямованих на охорону, раціо-
нальне використання природних 
ресурсів, та зазначалось, що дане 
завдання є важливішою держав-
ною задачею та справою всього 
народу [2, с. 116]. аналогічний під-
хід знайшов відображення в за-
коні, прийнятому в Білоруській рСр 
та українській рСр, а в преамбулі 
закону, прийнятому в Молдавській 
рСр, вказувалось, що збережен-
ня та раціональне використання 
природних об’єктів має практичне 
значення для росту виробництва 
і задоволення матеріальних, куль-
турних та естетичних потреб су-
спільства. така постановка пробле-
ми вимагала свого законодавчого 
вирішення, а юридична техніка ви-
конувала завдання з забезпечення 
соціальної адекватності прийнятих 
законодавчих актів.

ІІ. Забезпечення логіки викла-
дення матеріалу базувалось на 
схемі, запропонованій радянсь-
кими юристами та використаної 
авторами законів у союзних ре-
спубліках. на думку Ю. С. Шем-
шученка, охорона природи по-
требує побудови логічної схеми 
на підставі системного аналізу 
з урахуванням єдності двох задач: 
а) природи користування; б) захи-
сту від протиправних посягань [3, 
с. 10]. Загальна схема викладення 
матеріалу включала такі елемен-
ти: загальні положення, органі-
зація охорони природи, охорона 
основних природних об’єктів, пра-
вовий статус державних заповід-
ників, участь громадськості в охо-
роні природи, питання юридичної 
відповідальності. при цьому деякі 
з законів носили більш детальний 
характер, наприклад, у  законі, 
прийнятому в ррфСр, містилась 
ст. 8, присвячена охороні типо-
вих ландшафтів рідкісних рослин, 
ст. 10 охорона курортних місце-
востей, лісопаркових захисних 
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поясів, приміських зелених зон, 
а також цей закон регламентував 
у ст. 13 проведення обліку кіль-
кості та якості природних ресурсів 
і планування природних багатств 
(ст.  14). в деяких законодавчих 
актах така схема не була повні-
стю представлена, наприклад, у 
законі Молдавської рСр відсутні 
положення стосовно організа-
ції охорони природи та контро-
лю за їх виконанням. Іншим не-
доліком молдавського акта була 
відсутність норм, присвячених 
державним заповідникам, пам’ят-
кам природи, а  також порядку 
віднесення конкретних об’єктів до 
числа таких пам’яток. 

ІІІ.  Структурні правила поля-
гають у тому, що ці закони си-
стематизовані та в них відсутнє 
дублювання різними частинами 
однакових питань. За своєю струк-
турою закон ррфСр складається 
з преамбули та 22 статей, закон 
урСр включає в  себе преамбу-
лу, 11 розділів, в яких викладе-
но 32 статті, закон БрСр у свою 
чергу має преамбулу та 18 статей, 
закон  МрСр складається також 
з преамбули та 8 статей. порів-
няльний аналіз кількості знаків, 
які входять до цих законодавчих 
актів, показує, що  закон ррфСр 
складається з 19102 знаків, БрСр – 
17226 знаків, урСр – 13343 знаків, 
МрСр – 3526 знаків. Ці дані дово-
дять наявність найбільшого обсягу 
матеріалу в російському законі, 
а найменша кількість знаків – у за-
коні Молдавської рСр при співвід-
ношенні між ними 5.41. Законо-
давчий акт, прийнятий в  урСр, 
складався з одинадцяти розділів, 
у яких найбільша кількість знаків 
припадала на  розд. Іх  «дер-
жавні заповідники та  пам’ятни-
ки природи», який складається 
з 1595 знаків та 12,7%, а наймен-
ша – на розд. ІІІ «охорона ґрунтів», 
до змісту якої входить 425 знаків 
чи  3,4%. таким чином, законо-
давці приділили найбільшу увагу 
питанням охорони заповідників, 

пам’яток природи, а найменшу охо-
роні землі. 

IV.  Закон має бути справед-
ливим. такі законодавчі акти 
відповідали цій вимозі тільки 
з  формальної точки зору, тому 
що на практиці в  радянсько-
му Союзі приймалася значна 
кількість підзаконних правових 
документів, які порушували ви-
моги даних законів. наприклад, 
Закон  «про  охорону природи 
української рСр» регламентував 
охорону лісів, але в реальному 
житті органи державної влади 
приймали рішення про  обсяги 
рубок в карпатах та інших регіо-
нах, які значно перебільшували 
можливості природних об’єктів. 
За даними в. Є. Борейко, міністер-
ства та відомства давали дозволи 
на значні скиди забруднюючих 
речовин у водойми та річки украї-
ни, що призводило до знищення 
флори та фауни таких об’єктів  
[4, с. 134]. незважаючи на ці об-
ставини, такі закони цілком спра-
ведливо регламентували необ-
хідність охорони конкретних 
природних об’єктів. така вимога 
входила до складу всіх чотирьох 
законів, а також до їх змісту вхо-
дили норми стосовно пропаганди 
ідеї охорони природи за участю 
громадськості, громадських ор-
ганізацій у цій справі. як вказує 
в. л. Мунтян, важливим завдан-
ням законодавчих актів є зміна 
поглядів суспільства на природні 
ресурси, які не повинні розгля-
датися як «нічиї» дари природи 
[5, c. 34]. вимога справедливості 
знайшла також своє відображен-
ня в статтях всіх чотирьох законів 
стосовно притягнення до  від-
повідальності осіб, винних в по-
рушенні правил охорони природи.

V. Закон має бути конститу-
ційним. у той історичний період 
на українських землях діяла кон-
ституція урСр 1937 р. , яка не мі-
стила конкретних заходів з охоро-
ни природних об’єктів. при цьому 
у  ст.  6 конституції урСр земля, 

її надра, води, ліси проголошува-
лись державною власністю, тобто 
всенародним добром. аналогіч-
ним чином ст. 87 регламентувала 
перелік низки відділів, які ство-
рювались при обласних радах 
та їх виконкомах, серед яких були 
відсутні підрозділи, на які покла-
дався обов’язок охороняти при-
родні об’єкти. в свою чергу, ст. 90 
також містила перелік відділів при 
міських та районних радах депу-
татів трудящих, але  серед яких 
були відсутні ті, які повинні були 
займатись питаннями, пов’язани-
ми з охороною природи. в кон-
ституції ррфСр та Білоруської рСр 
збігаються між собою статті, – 
ст. 6 регламентувала державний 
характер власності на природ-
ні ресурси, а  ст.  19 вказувала  
про порядок використання зем-
лею, надрами, лісами та водними 
об’єктами. 

VI. Закон має бути доступним 
населенню та придатним для ро-
зуміння. Ця вимога реалізовува-
лась шляхом того, що закони були 
опубліковані у відомостях вер-
ховних рад союзних республік, 
газетах «радянська Білорусія», 
«радянська Молдова», і це дало 
змогу населенню у разі потреби 
досить легко ознайомитись з його 
змістом. текст цих законів був до-
ступний для розуміння з причини 
викладення мовою республіки 
та російською мовою, що давало 
змогу усім категоріям населен-
ня ознайомитись з його змістом. 
фактором доступності закону 
урСр була вимога ст. 29 розд. х 
«участь громадськості в охороні 
природи», згідно з якою широкі 
маси населення залучалися до ак-
тивної участі в охороні природи, 
що означало їх  ознайомлення 
зі змістом даного законодавчого 
акта. Ця  вимога знайшла відо-
браження в інших трьох законах, 
тому що їх текст був написаний 
конкретними реченнями, без ви-
користання іншомовних слів, 
спеціальних наукових термінів. 
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тобто  писемна людина могла 
без  зайвих проблем ознайоми-
тись з текстом акта в газетах, 
окремих брошурах та зрозуміти 
викладені в ньому положення.

VII. кількісні показники законо-
давчих актів. Методика розрахунку 
кількісних показників запропоно-
вана Б. в. кіндюком, включає в себе 
розрахунки загальної кількості 
знаків, їх числа в окремих статтях 
акта і встановлення значення ко-
ефіцієнтів варіації та асиметрії [6]. 
перший з цих коефіцієнтів – Сv, 
показує розподілення матеріалу 
всередині нормативно-правового 
акта, а другий – Сs показує, в якій 
частині документа зосереджена 
основна кількість матеріалу. роз-
гляд результатів проведених ро-
зрахунків дозволив представити 
в табл. 1 сумарні кількості знаків 
чотирьох законів, кількості статей 
та розділів, які законодавець вклю-
чив лише до закону «про охорону 
природи урСр» 1960 р. 

порівняння середньої кіль-
кості знаків чотирьох законів по-
казало, що найбільше значення 
цього показника 967 знаків у за-
коні БрСр, а найменше – в урСр – 
417 знаків (табл. 1). таке значен-
ня х – означає, що статті закону 
БрСр значно більші за обсягом 
у  порівнянні зі  статтями інших 
законодавчих актів. З цієї обста-
вини статті закону в БрСр є знач-
но складнішими для розуміння 
у  порівнянні з  іншими актами. 
проведені розрахунки значень 
коефіцієнтів варіації показують, 
що найбільша нерівномірність 
розподілення матеріалу зафіксо-
вана в законі урСр – 0.76, а най-
менше, тобто Сv – 0.54, випадає 
на закон БрСр. на практиці це оз-
начає, що закон урСр має найбіль-
шу нерівномірність розподілення 
матеріалу всередині акта, а закон 
БрСр характеризується рівномір-
ним розподіленням тексту. на-
ступна  характеристика Сs має 
найбільше значення 2.35 в  за-
коні урСр, а найменше Сs – 0.86 

в акті, прийнятому в радянській 
росії. отримані значення показу-
ють, що всі чотири закони мають 
позитивну асиметрію, при цьому 
закон урСр відрізняється зосеред-
женням основної маси матеріалу 
на початку даного акта, а всі інші 
характеризуються зосередженням 
значної кількості матеріалу в по-
чатковій частині закону.

VIII. Мовні правила забезпе-
чують у  нормативно-правовому 
акті точність та зрозумілість змісту. 
як вказує а. п. гетьман, в 60-х рр. 
в юридичну літературу вводиться 
термін «правова охорона при-
роди», який на довгі роки стане 
домінуючим і тому увійде в при-
родоохоронні закони, прийняті 
у союзних республіках [7, c. 148]. 
до них відносяться: відсутність 
подвійного сенсу, невикористання 
в тексті різних складних конструк-
цій у реченні, а також дієприкмет-
никових і  дієприслівникових 
зворотів. питання юридичної тер-
мінології є складовою частиною 
більш загальної проблеми – мови 
законодавства. термін – це словес-
не позначення поняття, що викори-
стовується при викладенні змісту 
нормативного юридичного акта, 
який служить точним позначен-
ням поняття і відмежовує його від 
інших близьких за змістом понять. 
в  свою чергу терміни природо-
охоронного закону мають бути од-
нозначними, тому для позначення 
понять слід уникати використан-
ня синонімів, повторень. відомий 
німецький правознавець р. фон 
Ієрінг вважав, що «чим простіша 
конструкція, тим вона більш до-
сконала, прозора, природна. тав-
тологічні конструкції, багатознач-
ність призводять до плутанини 
у розумінні нормативних приписів, 
законів». таким чином, всі чотири 
закони відповідають мовним пра-
вилам, відрізняються зрозумілістю 
та ясністю включених до їх змі-
сту правових норм. Ці акти мають 
точний характер, адже в них чітко 
викладені об’єкти правової охоро-

ни, такі, як земля, вода, надра, ат-
мосферне повітря, ліси, флора та 
фауна тощо. 

IX. формальні правила вклю-
чають в себе положення стосовно 
того, що нормативно-правові акти 
мають назву, яка є його ідентифі-
катором, реквізити, які включають 
вид документа, дату прийняття, 
реєстраційний номер. розгля-
нуті чотири закони відповідають 
цьому правилу, тому що кожний 
з них відповідає назві, має дату 
прийняття, реєстраційний номер 
та реквізити. 

X. Закон має бути точним. роз-
гляд змісту вказаних актів показує 
відповідність його цій вимозі, 
тобто в них зазначені конкретні 
завдання з охорони природних 
об’єктів. З іншого боку, у той істо-
ричний період виконання такої 
вимоги гальмувалось тією обста-
виною, при цьому на практиці ви-
конати ці завдання було складно, 
тому що рівень тодішньої техніки 
не міг забезпечити якісне вимірю-
вання забруднюючих речовин, 
радіоактивних елементів, спек-
тральний аналіз, хімічно-небез-
печних металів та інших речовин. 
Ця вимога знайшла своє відо-
браження у ст. 13 закону ррфСр, 
в якому ставились завдання у цій 
сфері перед міністерствами, ві-
домствами та центральним, ста-
тистичним управлінням. в законі, 
прийнятому в урСр, ст. 31 покла-
дала на раду Міністрів урСр, ви-
конкоми народних рад депутатів 
трудящих, міністерства та відом-
ства розробку підзаконних актів 
та виконання заходів у цій сфері. 
аналогічним чином в  законі, 
прийнятому в БрСр, ст. 18 на раду 
міністрів республіки покладався 
обов’язок з розробки та виконан-
ня заходів з  охорони природи, 
а в законі МрСр ст. 5 покладала 
питання охорони природи на ради 
депутатів всіх рівнів, колгоспи, 
радгоспи, міліцію та кооперативи.  

XI. Закон повинен бути про-
стим і придатним для застосуван-
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ня, а також мати практичне зна-
чення. наведені законодавчі акти 
відповідають цій вимозі через 
простоту зафіксованих в них по-
ложень, які не  в  усіх випадках 
були придатні для застосування. 
простота змісту цих актів пов’яза-
на з тією обставиною, що на по-
чатку свого розвитку правовим 
регулюванням були охоплені 
відносини, які виникали у зв’язку 
з використанням деяких природ-
них ресурсів і, передусім, земель-
них, лісових та гірничих відносин. 
практичне значення мало обме-
жений характер, тому що чотири 
законодавчих акти були декла-
ративні та  не  містили конкрет-
них заходів відповідальності 
за  правопорушення, пов’язані 
з охороною природних об’єктів. 
на думку І. С. Шахрая, недоліком 
закону, прийнятому БрСр, є та об-

ставина, що в ньому розділялася 
між собою охорона лісів та інших 
рослинних об’єктів, хоча в нормах, 
встановлюючих відповідальність 
за правопорушення, така дифе-
ренціація була відсутня [8]. 

розгляд юридичної техніки чо-
тирьох законів дозволив виявити 
загальні характерні риси, зміст 
яких полягає у незавершеному 
характері цих актів, тому що їх по-
ложення мали декларативний ха-
рактер та не містили конкретних 
заходів чи бланкетних норм, в яких 
вказувались правила користування 
природними об’єктами. другою за-
гальною рисою юридичної техніки 
є та обставина, що заходи від-
повідальності дуже стисло викла-
дені без зазначення ознак право-
порушення. третьою характерною 
рисою була та обставина, що в них 
була зафіксована доктрина пріо-

ритету інтересів держави, а не збе-
реження життя, умов проживання, 
здоров’я людей не знайшли свого 
відображення. незважаючи на такі 
вади юридичної техніки, недоско-
налість багатьох положень, ці зако-
ни відіграли значну роль у станов-
ленні правової системи охорони 
природи в союзних республіках. 
на основі закону ррфСр 1960 р. 
був прийнятий 1991  р. Закон 
«про охорону навколишнього при-
родного середовища», на основі 
Закону БрСр – Закон республіки 
Білорусії «про  охорону навко-
лишнього середовища» 1992 р. , 
на основі Закону урСр у 1991 р. 
був прийнятий Закон україни «про 
охорону навколишнього природ-
ного середовища» та  на  основі 
Закону МрСр – Закон республіки 
Молдови 1993 р. «про охорону 
навколишнього середовища».   

Табл. 1

кількісні показники природоохоронних законів союзних республік

назва  
республіки Exi N розділів х Сv Cs

урСр 13343 32 11 417 0.76 2.35

рСфСр 19102 22 – 868 0.64 0.86

БрСр 17226 18 – 957 0.54 0.9

МрСр 3526 8 – 441 0.61 0.91
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КОМПАрАТИвнИЙ АнАЛІЗ ЮрИДИЧнОЇ ТехнІКИ  
ПрИрОДООхОрОннИх АКТІв ДеЯКИх сОЮЗнИх ресПУБЛІК срср

О. В. Патлачук
У статті проведено компаративний аналіз юридичної техніки природоохоронних законів, 

прийнятих в 60-х роках минулого століття в РРФСР, Української РСР, Білоруської РСР, 
Молдавської РСР. На основі цих актів досліджено низку правил юридичної техніки, таких, 
як досягнення соціальної адекватності, логіки, структури, справедливості, конститу-

ційності, доступності та придатним для розуміння, кількісні показники, мовні правила, 
формальні правила, впевненості та ясності, а також придатності для читання. 
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In the article, a comparative analysis of the legal technique of environmental laws passed  

in the 60s of the last century was carried out in the RSFSR, the Ukrainian SSR,  
the Byelorussian SSR, and the Moldavian SSR. On the basis of these acts, a number of legal 
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реценЗІЯ на монографію 
Я. в. сімутіної

«ЮрИДИЧнІ ФАКТИ  
в МехАнІЗМІ ПрАвОвОГО реГУЛЮвАннЯ 

ТрУДОвИх вІДнОсИн»*

Багатогранність проблематики 
юридичних фактів та механізму 
правового регулювання зумов-
лює постійний інтерес до  неї 
вчених-правників різних галу-
зей. не є винятком і наука тру-
дового права, яка має адекватно 
реагувати на бурхливі соціально- 
економічні трансформації, що від-
буваються у нашій державі. як по-
казує досвід, саме в юридичних 
фактах знаходить відбиток пози-
ція законодавця з тих чи інших 
ключових питань, що  дозволяє 
сформувати уявлення про політи-
ку держави в соціально-трудовій 
сфері, її певні тенденції. пробле-
матика, пов’язана з юридичними 
фактами як  підставами виник-
нення, зміни та припинення тру-

дових правовідносин, в  умовах 
сьогодення набуває особливої 
актуальності у світлі поширення 
нових технологій, зміни парадиг-
ми трудового і соціального права 
в епоху побудови інформаційного 
суспільства. 

Монографія я. в. Сімутіної при-
свячена комплексному та всебіч-
ному аналізу юридичних фактів 
трудового права як елементів од-
нієї з визначальних загальнотео-
ретичних категорій – механізму 
правового регулювання у  їх си-
стемному взаємозв’язку з норма-
ми права та трудовими правовід-
носинами, що в українській науці 
трудового права на рівні моно-
графічного дослідження здійс-
нюється вперше.

Своєчасність цього науково-
го дослідження зумовлена також 
і тим, що в наш час потребують 
переосмислення доктринальні пи-
тання не тільки трудового права, 
а й права загалом. такі концепту-
альні категорії, як «механізм пра-
вового регулювання» авторства 
С. С. алєксєєва, а також «теорія 
юридичних фактів», яку розробляв 
в. Б. Ісаков, які майже не зазнали 
змін у розумінні та використанні, 
у сучасних дослідженнях потребу-
ють свого висвітлення з урахуван-
ням новочасних викликів. 

Серед факторів, що  зумов-
люють особливості юридичних 
фактів у трудовому праві, автор 
видання виділяє соціальне при-
значення, функції, різноманітність 

О. М. Ярошенко 
завідувач кафедри трудового права  
національного університету  
імені ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, 
професор,  член-кореспондент напрн україни

*  Сімутіна Я. В.  Юридичні факти в механізмі правового регулювання трудових відносин:  
моногр. – к. : ніка-Центр, 2018. – 436 с.
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суспільних відносин, що  охо-
плюються предметом трудового 
права, та особливості методу пра-
вового регулювання цих відносин. 
у сукупності з іншими складовими 
ці фактори дозволили розвину-
ти існуючі положення наукового 
вчення про юридичні факти у тру-
довому праві, а також на їх основі 
запропонувати авторське бачення 
поняття, ролі та функцій юридич-
них фактів у механізмі правового 
регулювання трудових відносин 
як самостійного його елементу, 
їх різновидів, що в сукупності ут-
ворюють певну систему.

основою для написання мо-
нографії стали наукові праці ба-
гатьох вчених із загальної теорії 
права, філософії права і, звичай-
но, трудового права, яку авторка 
ґрунтовно і всебічно проаналізу-
вала та узагальнила. водночас 
слід підкреслити, що ця робота 
є одним з перших комплексних 
наукових досліджень юридичних 
фактів як самостійного елементу 
механізму правового регулюван-
ня трудових відносин, у  їх  си-
стемному взаємозв’язку з норма-
ми права та правовідносинами, 
що охоплюються предметом тру-
дового права як окремої галузі.

велика увага у роботі приділе-
на дослідженню концептуальних 
проблем визначення поняття 
юридичного факту, функцій юри-
дичних фактів у механізмі право-
вого регулювання трудових відно-
син з огляду на існуючу галузеву 
специфіку та неоднозначність іс-
нуючих наукових підходів. 

Зокрема, викликає науковий 
інтерес класифікація юридичних 
фактів залежно від їхнього со-
ціального змісту, який вони прив-
носять у процесі розвитку трудо-
вих правовідносин. такі юридичні 
факти можуть бути негативними, 
позитивними та  нейтральними. 
так, для розвитку трудових право-
відносин позитивними факта-
ми буде, наприклад, підвищення 
кваліфікації, виплата працівнику 

премії тощо. негативними – по-
рушення трудової дисципліни, 
завдання матеріальної шкоди. 
нейтральними – відрядження, 
тимчасове переведення на іншу 
посаду для заміни відсутнього 
працівника тощо.

окрему увагу в монографії ав-
торка приділяє аналізу правових 
презумпцій та фікцій у трудово-
му праві, що мають тісний зв’язок 
з юридичними фактами. Слід по-
годитися з висновком дослідниці, 
що презумпції та фікції не є влас-
не юридичними фактами, водно-
час мають з ними тісний зв’язок. 
так, деякі юридичні факти у трудо-
вому праві презюмуються, а фікції 
можуть використовуватися для 
заміщення певних юридичних 
фактів або опосередковано впли-
вати на виникнення, зміну чи при-
пинення трудових правовідносин. 
отже, при розробці норм нового 
трудового кодексу україни слід 
особливо ретельно підходити 
до питання формулювання та за-
кріплення правових презумпцій 
та фікцій у тексті закону з метою 
запобігання можливим пробле-
мам у процесі правозастосування.

науковий інтерес становить 
висновок автора щодо наявності 
особливих функцій юридичних 
фактів. так, виходячи із специфіки 
механізму правового регулюван-
ня трудових і пов’язаних з ними 
відносин в межах основної функ-
ції юридичних фактів, що поля-
гає у забезпеченні переходу за-
гальної моделі прав і обов’язків 
до конкретної, тобто виникненні 
трудових правовідносин, а також 
настанні певних правових на-
слідків у вигляді зміни та припи-
нення трудових правовідносин, 
дослідниця розрізняє також такі 
підфункції юридичних фактів, як: 
1)  забезпечення існування три-
ваючих трудових правовідно-
син; 2) перешкоджання настан-
ню певних правових наслідків; 
3) анулювання юридичного зна-
чення інших фактичних обставин; 

4) призупинення здійснення ос-
новних обов’язків і прав суб’єктів 
правовідносин; 5)  відновлення 
прав та інтересів сторін трудового 
договору у випадку їх порушення, 
припинення чи призупинення. 

особлива увага у роботі при-
діляється вивченню трудового 
договору як складної багатопла-
нової категорії та основного юри-
дичного факту в трудовому праві. 
я. в.Сімутіна не обійшла увагою 
і таку дискусійну у науці трудово-
го права тему, як теорія трудових 
правочинів. підтримуємо позицію 
автора, що, враховуючи універ-
сальність поняття «правочину» 
та  його правову природу, воно 
може бути застосоване і до визна-
чення трудового договору, який 
фактично є двостороннім право-
чином, спрямованим на  виник-
нення трудових правовідносин 
між працівником та роботодав-
цем та встановлення їх взаємних 
прав і обов’язків при визначенні 
трудового договору. 

окрім науково-теоретичних 
висновків, у монографії міститься 
детальний аналіз як чинного тру-
дового законодавства, так і проек-
ту трудового кодексу україни, 
а також пропозиції по їх удоско-
наленню. Зокрема, викликає схва-
лення висновок щодо необхід-
ності доповнення кодексу законів 
про працю україни та проекту тру-
дового кодексу україни нормою, 
відповідно до якої, якщо на мо-
мент винесення рішення суду про 
визнання необґрунтованої відмо-
ви у прийнятті на роботу або по-
новлення працівника на роботі 
спірна посада відсутня в штатно-
му розписі, суд у своєму рішен-
ні повинен вказати на обов’язок 
роботодавця внести відповідні 
зміни до штатного розпису. 

окрім індивідуальних трудо-
вих правовідносин, погляд дослід-
ниці був зосереджений і на юри-
дичних фактах, що зумовлюють 
динаміку правовідносин, тісно 
пов’язаних з трудовими. погод-
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жуємось із пропозицією, що юри-
дичні фактичні склади, які зумов-
люють виникнення колективних 
трудових спорів, за структурною 
ознакою можна класифікувати 
на три категорії: 1) з незалежним 
накопиченням елементів; 2) з по-
слідовним накопиченням еле-
ментів; 3) з використанням різних 
структурних принципів (змішаний 
склад). наведене дозволило ав-
торці розлого пояснити, що пере-
важна більшість складів, з якими 
пов’язаний рух правовідносин 
з вирішення колективних трудо-
вих спорів, може бути віднесена 
до другої і третьої груп. 

крім безсумнівної значущості 
теоретичних положень моно-
графічного дослідження, цінним 
є їх зв’язок з практичною сферою 
застосування висновків та резуль-
татів наукового пошуку. аналіз 
судової практики і тих проблем, 
з якими стикаються учасники тру-
дових правовідносин на практиці, 
дозволило автору сформулювати 
численні пропозиції по удоскона-
ленню як чинного законодавства 
про працю, так і проекту трудово-
го кодексу україни. Зокрема, за-
слуговує на  увагу пропозиція 
дослідниці щодо закріплення 
у новому трудовому кодексі украї-
ни презумпції трудових відносин, 
яка повинна забезпечити кращий 
захист працівників від «прихова-

них трудових відносин». у цьому 
зв’язку не викликає сумнівів до-
цільність закріплення у проекті 
трудового кодексу норми такого 
змісту: «у випадку визнання від-
носин трудовими роботодавець 
повинен за  заявою працівника 
надати йому гарантії та виплатити 
компенсації, передбачені трудо-
вим законодавством, колектив-
ним договором, локальними нор-
мативними актами за весь період 
з моменту укладення відповідно-
го цивільно-правового договору».

новими та цінними для науки 
трудового права є висновки ав-
тора щодо можливості запровад-
ження електронного документо-
обігу в  трудових відносинах. 
Цікаві пропозиції щодо необхід-
ності перегляду класичних ознак 
трудового договору, поглиблен-
ня диференціації правового ре-
гулювання трудових відносин 
та практично назрілої легаліза-
ції в  трудовому законодавстві 
нестандартних видів зайнятості 
з  метою закріплення трудових 
прав та гарантій для працівників, 
залучених до такої діяльності. 

підтримуючи в цілому ідею 
автора щодо розширення гнуч-
кості правового регулювання тру-
дових відносин, на нашу думку, 
все  ж  варто уникати сліпого 
копіювання законодавства ЄС 
та запровадження окремих нова-

цій «під диктовку» західних екс-
пертів, а намагатися в цих про-
цесах дотримуватися принципу 
непогіршення становища праців-
ника та збереження більш сприят-
ливих умов, якщо такі встановлені 
національним законодавством.    

ознайомлення з монографією 
не дозволило знайти підстави для 
принципових зауважень, зроблені 
авторські пропозиції і висновки 
є  обґрунтованими і  виважени-
ми. окремі положення в роботі, 
з  якими не можна однозначно 
погодитися, на сьогодні є  дис-
кусійними і загалом не впливають 
на її високий рівень. 

на наше переконання, моно-
графічне дослідження я.  в.  Сі-
мутіної «Юридичні факти в ме-
ханізмі правового регулювання 
трудових відносин» є змістовною, 
комплексною науковою працею, 
яка містить як загальнотеоретичні 
узагальнення, так  і наукову но-
визну, що сприятиме подальшому 
розвитку науки трудового права, 
а також чимало практичних реко-
мендацій і пропозицій, що робить 
її цікавою та корисною не тільки 
для науковців, а й для законотвор-
ців, суддів, посадових осіб органів 
державної виконавчої влади, всіх 
тих, хто у своїй діяльності сти-
кається з проблемами реалізації 
та застосування норм трудового 
законодавства.   
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призначення       

Призначення
  сусков Андрій Олександрович  

заступник начальника головного територіального управління юстиції  
з питань державної виконавчої служби – начальник Управління державної виконавчої служби  

Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області
наказ від 03.07.2018 № 2488/к

  Кустик Антон Ігорович   

заступник начальника головного територіального управління юстиції  
з питань державної виконавчої служби – начальник Управління державної виконавчої служби  

Головного територіального управління юстиції у Волинській області
наказ від 03.07.2018 № 2490/к

  Мартишко Денис Ігорович  

 заступник начальника Управління державної виконавчої служби  
Головного територіального управління юстиції у Харківській області

наказ від 12.07.2018 № 2617/к

  васильчук вікторія Олександрівна  

начальник Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області 
наказ від 13.07.2018 № 2619/к

  сальчук Оксана Анатоліївна   

начальник Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області 
наказ від 27.07.2018 № 2829/к

  Мелюхов володимир Анатолійович   

перший заступник з нагляду і безпеки, охорони та оперативної роботи  
Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України

наказ від 27.07.2018 № 2830/к (з 27.07.2018)

полковник внутрішньої службиdpcoi.c
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Призначення

Інформація надана Департаментом персоналу  
Міністерства юстиції України

  Шепіта Олег Григорович   

перший заступник з питань розвитку пенітенціарної системи Адміністрації  
Державної кримінально-виконавчої служби України 

наказ 27.07.2018 № 2831/к (з 27.07.2018) 

лейтенант внутрішньої служби

  Пеховський Андрій Юрійович   

начальник міжрегіонального управління Центрального міжрегіонального управління  
з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції 

наказ від 30.07.2018 № 2892/к (з 01.08.2018)

капітан внутрішньої служби

  Албегов роман Юрійович   

перший заступник начальника міжрегіонального управління Центрального міжрегіонального управління  
з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції 

наказ від 30.07.2018 № 2893/к (з 01.08.2018)

підполковник внутрішньої служби

  Білак наталія Ігорівна  

заступник начальника з питань дотримання прав засуджених та осіб,  
узятих під варту Південного міжрегіонального управління з питань виконання  

кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції 
наказ від 17.07.2018 № 2654/к (з 18.07.2018)

  васильєв сергій Григорович  

директор Державної установи «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України»
наказ від 04.07.2018 № 2500/к (з 16.07.2018)
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Кодунов 
Максим Леонідович

Директор Департаменту 
міжнародних спорів

Шановний Максиме Леонідовичу!
Вітаємо з Днем народження!

Бажаємо вагомих здобутків у Вашій професійній діяльності,  
міцного здоров’я і наснаги. 

14 вересня

Шановна Ольго Василівно!
Вітаємо з Днем народження!

Бажаємо успіхів і процвітання, радості і благополуччя.

20 вересня

Марченко  
Ольга василівна

Керівник Патронатної служби  
Міністра юстиції України

вітаємо
з Днем народження!

вітаємо з днем народження       

Лозінський  
Ілля сергійович

Начальник Управління  
взаємодії з органами державної влади

Шановний Ілля Сергійовичу!
Вітаємо з Днем народження!
Бажаємо невичерпної енергії,  

успіхів у всіх починаннях та оптимізму.

28 вересняdpcoi.c
om.ua
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З повагою  
наукова рада та редакційна колегія журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

декана юридичного факультету Київського національного університету  
імені Тараса Шевченка, доктора юридичних наук, члена наукової ради  

журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

Гриценка Івана сергійовича
26 вересня

вітаємо
Членів наукової ради та редакційної колегії  

журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

з Днем народження!

ректора Київського університету права НАН України,  
члена редакційної колегії журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

Бошицького Юрія Ладиславовича
29 вересня
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заступника з питань внутрішньої безпеки Адміністрації  
Державної кримінально-виконавчої служби

вишневського Олександра Анатолійовича 
4 вересня

в. о. начальника Головного територіального управління юстиції у Донецькій області
Павлову Олену володимирівну

4 вересня

заступника начальника головного територіального управління юстиції  
з питань державної реєстрації – начальника  Управління державної реєстрації  

Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області

Готру Маріанну василівну
5 вересня

заступника начальника головного територіального управління юстиції  
з питань державної реєстрації – начальника  Управління державної реєстрації  
Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області 

Дудіна Тимофія Миколайовича 
24 вересня

вітаємо
з Днем народження!

вітаємо з днем народження       
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першого заступника начальника Головного територіального  
управління юстиції в Хмельницькій області

Продан нелю василівну
25 вересня

начальник Головного територіального управління юстиції у Харківській області 
Єгорову Тетяну Петрівну

28 вересня

першого заступника начальника Головного територіального управління юстиції в Волинській області
Філюка сергія Петровича 

29 вересня

вітаємо
з Днем народження!

першого заступника начальника Головного територіального управління юстиції в Київській області
Мазура романа володимировича

29 вересня

З повагою колектив апарату Міністерства юстиції України, колектив ДП «ЦОІ»,  
наукова рада та редакційна колегія журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

Зичимо іменинникам щастя, оптимізму, добра!

dpcoi.c
om.ua



№ 09(203) 2018 РОКУ58

вітаємо з днем народження       

начальника методичного відділу управління «Львівська міжрегіональна  
ресурсно-комінікаційна платформа» Координаційного центру з надання правової допомоги

Гошовського володимира Юрійовича
1 вересня

директора Бериславського місцевого центру з надання БВПД
Грушу Марину Дмитрівну

1 вересня

головного спеціаліста відділу інформаційних технологій  
Координаційного центру з надання правової допомоги

Павлощука Андрія Ігоровича
3 вересня

 головного спеціаліста відділу аудиту ефективності, фінансового аудиту  
та аудиту відповідності Координаційного центру з надання правової допомоги

собка валентина володимировича
2 вересня

начальника відділу підтримки та розвитку інфраструктури  
Координаційного центру з надання правової допомоги

Дворового володимира володимировича
1 вересня

вітаємо
з Днем народження наших колег!

директора Першого криворізького місцевого центру з надання БВПД
Юрчука Олександра Миколайовича 

3 вересня
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головного спеціаліста відділу забезпечення доступу до публічної інформації  
Координаційного центру з надання правової допомоги

Зубрицьку Діану вікторівну
5 вересня 

вітаємо
з Днем народження наших колег!

директора Самбірського місцевого центру з надання БВПД
Шийка Миколу Івановича

8 вересня

директора Першого дніпропетровського місцевого центру з надання БВПД
сергієву Ліну володимирівну

9 вересня

директора Регіонального центру з надання БВПД у Київській області
Кіккаса віктора едгардовича 

11 вересня

заступника начальника управління координації системи надання безоплатної правової допомоги –  
начальника відділу забезпечення взаємодії із суб’єктами надання безоплатної первинної  

правової допомоги Координаційного центру з надання правової допомоги

Лугиню Марину вікторівну
10 вересня

заступника начальника управління інформаційних технологій та аналізу даних 
Координаційного центру з надання правової допомоги

Лисецького Федора сергійовича
12 вересняdpcoi.c
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призначення       вітаємо з днем народження       

вітаємо
з Днем народження наших колег!

заступника директора Координаційного центру з надання правової допомоги
Баранова Олександра Олександровича

21 вересня

директора Охтирського місцевого центру з надання БВПД
Козир Тамару Олександрівну

26 вересня

в. о. директора Уманського місцевого центру з надання БВПД
Гребенюка сергія Анатолійовича

19 вересня

З повагою 
колектив Координаційного центру з надання правової допомоги, 

редакційна колегія журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

директора Рівненського місцевого центру з надання БВПД
негрей Аллу степанівну

14 вересня

начальника управління «Одеська міжрегіональна ресурсно-комунікаційна платформа» 
Координаційного центру з надання правової допомоги

Бондаренко Ірину Дмитрівну 
17 вересня
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  наказ від 02.08.2018 № 2522/5  

Про затвердження Змін до Інструкції з організації примусового виконання рішень
Дата та номер державної реєстрації 03.08.2018 № 901/32353

  наказ від 08.08.2018 № 2568/5  

Про затвердження Змін до наказу Міністерства юстиції України від 19 березня 2013 року № 474/5
Дата та номер державної реєстрації 21.08.2018 № 950/32402

  наказ від 08.08.2018 № 2570/5  

Про внесення змін до Типової структури головних територіальних управлінь юстиції  
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі

Дата та номер державної реєстрації 20.08.2018 № 949/32401

ПереЛІК
нормативно-правових актів  

Міністерства юстиції України,  
виданих у серпні 2018 року

  наказ від 10.08.2018 № 2609/5/350  

Про внесення змін до Положення про порядок учинення нотаріальних дій  
в дипломатичних представництвах та консульських установах України

Дата та номер державної реєстрації 16.08.2018 № 939/32391

  наказ від 10.08.2018 № 2611/5  

Про затвердження Схеми співвідношення розмірів посадових окладів осіб начальницького складу МВС,  
які були звільнені з Республіканської психіатричної лікарні із суворим наглядом  

(крім відділу охорони цієї лікарні), та відповідних тарифних розрядів  
за посадами осіб начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

Дата та номер державної реєстрації 10.08.2018 № 919/32371
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  наказ від 13.08.2018 № 2619/5/695  

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України  
у зв’язку з прийняттям Закону України «Про електронні довірчі послуги»

Дата та номер державної реєстрації 16.08.2018 № 940/32392

  наказ від 14.08.2018 № 2633/5  

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України  
від 11 березня 2013 року № 404/5

Дата та номер державної реєстрації 16.08.2018 № 938/32390

  наказ від 15.08.2018 № 2635/5  

Про затвердження Змін до наказу Міністерства юстиції України  
від 23 березня 2012 року № 451/5

Дата та номер державної реєстрації 20.08.2018 № 946/32398

  наказ від 17.08.2018 № 2702/5  

Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення  
посадовими особами уповноважених органів з питань пробації

Дата та номер державної реєстрації 21.08.2018 № 951/32403

  наказ від 10.08.2018 № 2615/5  

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України
Дата та номер державної реєстрації 10.08.2018 № 920/32372

перелік наказів Міністерства юстиції україни

ПереЛІК
нормативно-правових актів  

Міністерства юстиції України,  
виданих у серпні 2018 року
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Управління систематизації законодавства та координації правової роботи  
Департаменту реєстрації та систематизації правових актів,  

тел. (044) 279-68-58

  наказ від 21.08.2018 № 2745/5  

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України
Дата та номер державної реєстрації 27.08.2018 № 960/32412

  наказ від 27.08.2018 № 2785/5  

Про затвердження Змін до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України
Дата та номер державної реєстрації 27.08.2018 № 961/32413

  наказ від 27.08.2018 № 2786/5  

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України
Дата та номер державної реєстрації 27.08.2018 № 962/32414

  наказ від 28.08.2018 № 2805/5  

Про затвердження Порядку підготовки документальних публікацій
Дата та номер державної реєстрації 31.08.2018 № 991/32443

  наказ від 28.08.2018 № 2822/5  

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України від 29 грудня 2014 року № 2186/5
Дата та номер державної реєстрації 05.09.2018 № 1011/32463

  наказ від 28.08.2018 № 2823/5  

Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань
Дата та номер державної реєстрації 05.09.2018 № 1010/32462

  наказ від 29.08.2018 № 2824/5  

Про внесення змін до деяких форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб,  
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Дата та номер державної реєстрації 29.08.2018 № 978/32430

  наказ від 29.08.2018 № 2825/5  

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану
Дата та номер державної реєстрації 29.08.2018 № 979/32431dpcoi.c
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наукові статті повинні відповідати постанові президії вищої атестаційної комісії україни № 7-05/1 від 15 січня 
2003 року «про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків вак україни» (зі змінами і доповненнями).

Загальні вимоги до структури наукових статей:
••  постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
••  аналіз останніх досліджень і публікацій, на яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається 

автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
••  формування цілей статті (постановка завдання);
••  виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
••  висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.
вимоги до оформлення тексту наукових статей:
••  обсяг статті (назва статті, відомості про автора, текст статті, використані джерела, анотація, ключові слова) в межах 

10-ти сторінок (Nimes New Roman; кегль 14; інтервал 1,5);
••  у верхньому правому куті титульної сторінки – ім’я та прізвище автора (співавторів), науковий ступінь, вчене звання, 

почесне звання, посада та місце роботи автора;
••  нижче – код унівесальної десяткової класифікації (удк статті);
••  нижче – назва публікації з вирівнюванням на центр сторінки та виділенням напівжирним шрифтом;
••  посилання на використані джерела здійснюється у квадратних дужках із зазначенням номера джерела та конкрет-

них сторінок, напр. [1, с. 25-26]. назви джерел наводяться в кінці статті у порядку згадування у тексті (розділ «Спи-
сок використаної літератури»);

••  у списку використаних джерел слід вказати: для періодичних видань – прізвище та ініціали автора статті, її назву, 
найменування та рік видання, номер, сторінки; для книг – прізвище та ініціали автора, назву книги, місто, видав-
ництво та рік її видання, загальну кількість сторінок видання;

••  на статтю необхідно надати анотації (6-8 речень) та ключові слова (4-8 слів) українською, англійською мовами. 
анотації розміщуються після списку використаної літератури та мають містити, зокрема, прізвище, ім’я, по батькові 
автора, назву статті (розширена анотація – 2 сторінки іноземною мовою подається для опублікування на сайті 
видання).

вимоги щодо надання матеріалів у редакцію:
••  електронний варіант статті;
••  електронне фото автора (авторів) портретного варіанта у форматі JPEG, розмір фото мінімум 10×15 см, 300 кра-

пок на дюйм;
••  довідка про автора (співавторів);
••  якщо автор не має наукового ступеня, додатково подається сканована кольорова копія рецензії та витяг з прото-

колу засідання відповідної кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку;
••  особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, подають скановану кольорову копію рецензії кафедри, науко-

вого відділу або доктора наук з відповідної спеціальності;
••  з 1 вересня 2016 р. – скановану квитанцію про оплату за розміщення публікації наукової статті – 540 грн  

за 10 сторінок (у вартість входить 1 безкоштовний авторський примірник), або скановану квитанцію про перед-
плату на журнал (1 публікація – передплата на 6 міс., 2 публікації – передплата на рік);

••  з 25 травня 2018 року за розміщення публікації рекламного характеру – 540 грн за 1 журнальну сторінку 
(у вартість входить 1 безкоштовний авторський примірник).

матеріали надсилаються поштою на електронну адресу: bulleten@dpcoi.com.ua
назви файлів повинні містити прізвище автора. 

редакційна колегія залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення (за згодою автора)  
і відхилення статей. викладені вимоги до статей мають бути суворо дотримані, в іншому випадку стаття відхиляється.

За достовірність фактів, цитат, власних імен та інших даних відповідальність несуть автори публікацій.
Адреса редакції: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15, к. 801. 

вИМОГИ 
щодо оформлення наукових статей,  

які публікуються в загальнодержавному науково-практичному 
фаховому виданні «Бюлетень Міністерства юстиції України»
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