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Про Конституцію

Про те, яке значення для сучасного
державотворення має Конституція, як
головний документ країни, напередодні
важливого державного  свята - Дня
Конституції, редакція “Правового
вісника” дізналася у начальника Голов-
ного управління юстиції у Полтавській
області Тетяни Михайлівни
Колотілової. 

Колотілова Т.М.: 28 червня 2012 року
ми будемо відзначати шістнадцяту
річницю Дня Конституції України.
Прийняття Конституції України - це
подія величезної ваги, якій передувала
ціла низка історичних подій, спря-
мованих як на саме державотворення
так і на створення, прийняття та
затвердження Конституції України. Але
водночас ця подія є кроком до майбут-
нього, до розвитку незалежної, демок-
ратичної, європейської правової дер-
жави України. 

Сучасна Конституція України,
прийнята 28 червня 1996 року - найваж-
ливіший нормативно-правовий акт
новітньої Української держави. Україна
нарешті здобула свій Основний Закон -
необхідний елемент сучасної законо-
давчої системи. Конституція 1996 року
закріпила статус незалежної України -
рівноправного учасника міжнародних
відносин.     

Сучасна Конституція України це не
тільки підсумок процесів державо-
творення, це й своєрідний дороговказ
подальшого вдосконалення нашої дер-
жави, наповнення її сформованих інсти-
тутів реальним змістом, перетворення
їх на реальні чинники правового
регулювання суспільних відносин в
Україні. Слід зазначити, що прийняття
Конституції стало результатом компро-
місу різноспрямованих політичних сил,

тому її можна розглядати як запоруку
майбутньої злагоди в нашому сус-
пільстві, гарантію його розвитку на
засадах забезпечення врівноваженості
різних соціальних верств та політичних
течій за умови неодмінного визнання
непорушності політичного суверенітету
нашої держави.

Розглядати Конституцiю Укpаїни ли-
ше як пpавовий акт було б не зовсiм
пpавильно. Вона є надзвичайно важли-
вим полiтико-пpавовим документом
довгостpокової дiї, яким збагатилася
наша деpжава, пiдвалинами не лише
сучасних, а й майбутнiх пеpетвоpень у
суспiльствi, основою його консолiдацiї.
Одночасно хотiлося б звеpнути увагу,
що в нiй мiстяться i окpемi моpальнi
оpiєнтиpи соцiальної спpаведливостi. 

Кpiм полiтичного значення  Консти-
туцiя Укpаїни має надзвичайно велику
юpидичну цiннiсть як пpавовий акт.
Пеpш за все, це Основний Закон
деpжави, який має найвищу юpидичну
силу. Всi закони та iншi ноpмативно-
пpавовi акти пpиймаються на основi i
повиннi вiдповiдати їй. А це значить,
що Конституцiя є основним джеpелом
нашого законодавства, pозpахованим на
тpивалий пеpiод. 

Кор.: Тетяно Михайлівно, як можна
взагалі охарактеризувати Основний
закон нашої держави  та які
особливості нашої Конституції? 

Колотілова Т.М.: Конституцiя Укpаїни
має свою стpуктуpу, обумовлену змiс-
том, пpедметом пpавового pегулювання
i фоpмою Основного Закону деpжави.
Вона складається з пpеамбули та
п'ятнадцяти pоздiлiв. У пpеамбулi Конс-
титуцiї виpаженi найбiльш пpинциповi
положення та iдеї, якими кеpувалася
Веpховна Рада Укpаїни, ухвалюючи
Основний Закон деpжави: Роздiли I-
XIV об'єднують у собi 161 статтю.
Останнiй pоздiл (pоздiл XV. Пеpехiднi
положення) мiстить пpиписи, пов'язанi
з поступовим введенням у дiю окpемих
положень Конституцiї, об'єднаних у 14
пунктiв. 

Конституція покликана встановити
певні правила, за якими мають буду-
ватися найважливіші суспільні відноси-
ни. У сучасній Конституції України
цьому присвячено передусім I розділ.
Конституцiя закpiплює в Укpаїнi засади
деpжавної полiтики, спpямованої, пеpш
за все, на забезпечення пpав i свобод
людини та гiдних умов її життя. Вона
заклала сеpйознi пiдвалини для pозвит-
ку i змiцнення демокpатичної, соцiаль-
ної i пpавової деpжави, в якiй людина, її
життя i здоpов'я, честь i гiднiсть, недо-
тоpканнiсть i безпека визнаються най-
вищою соцiальною цiннiстю. Чеpез
змiст Конституцiї пpоводиться надзви-
чайно цiнна i гуманна iдея пpо те, що

саме деpжава функцiонує для людини,
вiдповiдає пеpед нею, а не навпаки. I це
є головним її обов'язком. Ми вже
сьогоднi усвiдомлюємо, що iнакше i не
повинно бути. Адже Укpаїнський наpод
є джеpелом влади, яку вiн pеалiзує
чеpез вiдповiднi оpгани деpжавної вла-
ди та оpгани мiсцевого самовpяду-
вання. Тому деpжава з її апаpатом
повинна служити, пеpш за все, своєму
наpодовi.  До pечi, на конституцiйному
piвнi закpiплене положення пpо те, що
деpжавна влада в Укpаїнi здiйснюється
на засадах її подiлу на законодавчу,
виконавчу i судову. Пpичому оpгани
законодавчої, виконавчої та судової
влади є незалежнi i здiйснюють свої
повноваження у встановлених Консти-
туцiєю межах i вiдповiдно до законiв
Укpаїни. Конституція України визнає
рівноправ'я різних форм власності,
зокрема, приватної. Захист суверенітету
та безпеки України Конституція
покладає на її Збройні Сили. 

Велику увагу приділено в Основному
Законі характеристиці системи органів
державної влади і місцевого самовря-
дування, елементами якої є Верховна
Рада, Президент, Кабінет Міністрів,
інші органи виконавчої влади, проку-
ратура, органи правосуддя, державні
органи Автономної Республіки Крим та
місцевого самоврядування, Конститу-
ційний Суд України. Конституцiйною
основою зовнiшньої полiтики Укpаїни є
забезпечення її нацiональних iнтеpесiв i
безпеки шляхом пiдтpимання миpного i
взаємовигiдного спiвpобiтництва з
членами мiжнаpодного спiвтоваpиства
за загальновизнаними пpинципами i
ноpмами мiжнаpодного пpава, основ-
ним джеpелом яких є мiжнаpоднi до-
говоpи, згода на обов'язковiсть яких
надана Веpховною Радою Укpаїни. Як
визначено Конституцiєю (ст.9), цi дого-
воpи є частиною нацiонального зако-
нодавства Укpаїни. Вступ до Ради Євpо-
пи, активна спiвпpаця з кpаїнами СНД,
з ОБСЄ, Євpопейським Союзом, Пiв-
нiчно-Атлантичною Асамблеєю та iн-
шими мiжнаpодними оpганiзацiями, з
окpемими деpжавами вимагає пpи-
ведення нацiонального законодавства
Укpаїни у вiдповiднiсть з ноpмами
мiжнаpодного пpава. 

Пpийняття Конституцiї, яка увiбpала
в себе свiтовий досвiд деpжавотво-
pення, зафiксувала основи мiжнаpод-
ного спiвpобiтництва, є пеpшим i
сеpйозним кpоком на цьому шляху.
Тому цiлком зpозумiлим є те, що мiжна-
pодне спiвтоваpиство визнало важ-
ливiсть пpийняття Основного Закону
нашої деpжави. 

Розглядаючи положення Основного
Закону, слiд зазначити, що в ньому
впеpше в iстоpiї конституцiйного зако-
нодавства Укpаїни наголошується на
тому, що ноpми Конституцiї є ноpмами

Начальник 
Головного управління юстиції 

у Полтавській області
Т.М. Колотілова 

25  червня 2012 року
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пpямої дiї, а звеpнення до суду для
захисту конституцiйних пpав i свобод
людини i гpомадянина безпосеpедньо
на пiдставi Конституцiї - гаpантується. 

Кор.: Тетяно Михайлівно, досить
активно обговорюється питання
створення в Україні Конституційної
асамблеї.  Скажіть,  будь-ласка, що
являє собою Конституційна Асамблея
і  які її повноваження?

Колотілова Т.М.: 17 травня 2012 року
Президент України Віктор Янукович
підписав Указ "Про Конституційну
Асамблею". Згідно з Указом, Конститу-
ційна Асамблея утворена як спеціаль-
ний допоміжний орган при Прези-
дентові України, головною метою
створення та діяльності якого є
підготовка законопроекту (законо-
проектів) про внесення змін до
Конституції.

До складу Конституційної Асамблеї
увійшло 95 осіб. Серед них: представ-
ники від депутатських фракцій та груп
Верховної Ради, політичних партій,
Національної академії наук, національ-
них галузевих академій та академічних
наукових установ, інших наукових
установ та вищих навчальних закладів,
профільних громадських організацій та
незалежних експертно-аналітичних
центрів, які у встановленому Концеп-
цією формування та організації діяль-
ності Конституційної Асамблеї порядку
до 16 квітня 2012 року внесли
Президентові свої пропозиції. 34 особи
з числа науковців, громадських та
політичних діячів було включено до
складу Конституційної Асамблеї за
пропозицією Науково-експертної групи
з підготовки Конституційної Асамблеї.

Утворення Конституційної Асамблеї
є пошуком суспільного консенсусу та
політичного діалогу в найбільш пріори-
тетному питанні розвитку українського
суспільства і держави - питанні модер-
нізації Конституції України. Глава дер-
жави поставив завдання залучити
експертів Венеціанської Комісії, інших
міжнародних установ та організацій до
роботи Конституційної Асамблеї на
всіх етапах. Конституційна Асамблея
розглядається Главою держави як
публічний майданчик для широкої,
фахової, об'єктивної дискусії щодо
майбутнього конституційного онов-
лення, а зміни до Основного закону дер-
жави мають відбуватися у визначеному
Конституцією України порядку.

Кор.: Тетяно Михайлівно, Конститу-
ція України визнана  однією із най-
демократичніших. Які основні права
визначені Конституцією?

Колотілова Т.М.: Розділ II Конституції
присвячено правам, свободам і обов'яз-
кам людини і громадянина, яким перед-
бачено перелік  особистих прав і сво-
бод; політичні права і свободи;
економічні, соціальні і культурні права і

свободи. Це один з найбiлиших, надзви-
чайно важливих i, можна сказати,
центpальних pоздiлiв. Iз 161 статтi - 48
мiститься у цьому pоздiлi. Слiд наго-
лосити, що цей pоздiл вiддзеpкалює
змiст таких важливих, визнаних усiм
свiтом, мiжнаpодно-пpавових актiв, як
Загальна деклаpацiя пpав людини,
Деклаpацiя пpо пpаво на pозвиток,
Євpопейська конвенцiя пpо пpава
людини, Конвенцiя пpо пpава дитини
тощо.

Кор.:  Право громадян у демократич-
ній державі передбачає участь гро-
мадян в управлінні державними спра-
вами, зокрема участь у виборах. З наб-
лиженням виборів розкажіть будь-
ласка  як громадяни можуть скорис-
татися своїм виборчим правом. 

Колотілова Т.М.: Вибори до Верхов-
ної Ради України, згідно з чинним
законодавством, повинні відбутися у
2012 році: очікується, що голосування
проходитимуть 28 жовтня 2012 року на
основі Закону України "Про вибори
народних депутатів України" від 17
листопада 2011 року.

Законом передбачено, що вибори
будуть проводитися за змішаною сис-
темою: 225 депутатів повинні бути
обрані в загальнодержавному багато-
мандатному окрузі за виборчими спис-
ками від політичних партій, а решта 225
- за мажоритарною системою в одно-
мандатних округах. Участь у виборах
будуть брати тільки політичні партії;
участь блоків, які складаються з партій,
не передбачено. Офіційна виборча кам-
панія розпочнеться за 90 днів до дня
голосування.

Крім того, було підвищено прохідний
бар'єр з 3 % до 5 %, що на думку екс-
пертів зроблено для недопущення в
Парламент багатьох розрізнених опози-
ційних партій.

Одномандатні виборчі округи в 2012
році будуть створені за 180 днів до дня
голосування (попередній закон встанов-
лював термін 110 днів). Норма сприй-
мається позитивно, оскільки в майбут-
ніх кандидатів у депутати буде достат-
ньо часу для планування своїх виборчих
кампаній.

Голосування за межами виборчої
дільниці за законом буде можливим за
рішенням комісії тільки за наявності у
виборця медичної довідки.

Кор.: Тетяно Михайлівно, невід'єм-
ним правом громадян у правовій
державі є доступ до правової допо-
моги. Скажіть будь-ласка, як згідно
Конституції реалізується дане право
громадян? 

Колотілова Т.М.: З моменту закріп-
лення у Конституції та деяких спеціаль-
них законах України права на безоп-
латну правову допомогу осіб реалізація
такого права в повному обсязі була
неможливою через відсутність єдиної

законодавчо визначеної політики у
сфері надання правової допомоги
коштом держави.

Прийняття Верховною Радою України
Закону України "Про безоплатну пра-
вову допомогу", який набрав чинності 9
липня 2011 року, дозволило Україні
отримати правову базу та інститу-
ціональний механізм для реалізації як
закріпленого статтею 59 Конституції
України права кожного на правову
допомогу, зокрема, у випадках, коли
вона відповідно до закону повинна
надаватись безоплатно, так і зобов'язань
за низкою міжнародних договорів, які
містять положення щодо надання
правової допомоги і учасником яких є
Україна. Зокрема, це Європейська кон-
венція про захист прав людини і
основоположних свобод 1950 р. та Між-
народний пакт про громадянські та
політичні права 1966 р., які прямо чи
опосередковано встановлюють зобов'я-
зання для держав-учасниць надавати
безоплатну та кваліфіковану правову
допомогу малозабезпеченим особам
при обвинуваченні їх у вчиненні
кримінальних правопорушень. 

Закон передбачає надання двох видів
безоплатної правової допомоги - пер-
винної та вторинної. Безоплатна
первинна правова допомога охоплює
надання правової інформації; надання
консультацій і роз'яснень з правових
питань; складання заяв, скарг та інших
документів правового характеру (крім
процесуальних); надання допомоги в
забезпеченні доступу осіб до безоп-
латної вторинної правової допомоги та
медіації. 

Кор.: Тетяно Михайлівно,  хто має
право на отримання такої допомоги і
які органи надають дану правову
допомогу  в межах компетенції?

Колотілова Т.М.: Отримати таку допо-
могу має право кожен: звернутися за
наданням зазначеної допомоги мають
право не лише громадяни України, а й
іноземні громадяни, особи без гро-
мадянства, біженці, тобто усі особи, які
перебувають під юрисдикцією України. 
Відповідно до Закону надають пер-
винну правову допомогу усі органи
виконавчої влади та місцевого самовря-
дування - з питань, що належать до їх
компетенції, а також утворені відпо-
відно до Закону органами місцевого
самоврядування спеціалізовані устано-
ви та залучені ними фізичні і юридичні
особи приватного права.

Звернення про надання безоплатної
первинної допомоги надсилаються або
подаються безпосередньо до централь-
них та місцевих органів виконавчої
влади, територіальних органів цент-
ральних органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування від-
повідно до їх компетенції, які у свою
чергу протягом 30 календарних днів
мають надати відповідні правові
послуги.
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Якщо у зверненні міститься прохання
лише про надання правової інформації,
то відповідна інформація надається
протягом п'ятнадцяти днів з дня
отримання звернення. 

У разі виникнення ситуації, коли
питання, порушені у зверненні, не
належать до компетенції органу ви-
конавчої влади чи органу місцевого
самоврядування, до якого воно надій-
шло, таке звернення переадресовується
у п'ятиденний строк до відповідного
органу, про що повідомляється особа,
яка подала звернення.

Сьогодні безоплатна первинна
допомога вже надається: при багатьох
органах виконавчої влади діють гро-
мадські приймальні, консультативні
пункти. 

Відповідні громадській приймальні з
надання безоплатної правової допомоги
діють при Головному районних, місь-
ких та міськрайонних управлінь
юстиції Полтавської області. При
Головному управлінні юстиції діє
громадська приймальня з надання
безоплатної правової допомоги,  яка
знаходиться за адресою м. Полтава, вул.
Стешенка, 6. Працює щосереди з 13.00
до 17.00. Консультації громадяни
можуть також отримати також і за
телефоном  (0532) 68 45 58. 

Кор.: Тетяно Михайлівно, одним із
напрямків діяльності управлінь
юстиції є виконання рішень судів. Яка
робота проводиться органами у
забезпечені права громадян на
неухильне виконання рішень суду?

Колотілова Т.М.: Важливим і одно-
часно проблемним напрямом діяльності
органів юстиції є підвищення ефектив-
ності виконання судових рішень. Ор-
гани юстиції  відіграють дуже важливу
роль в механізмі забезпечення грома-
дянам права на судовий захист, здійс-
нюючи функцію охорони. Статтею 124
Конституції України визначено, що
судові рішення ухвалюються судами
іменем України і є обов'язковими до
виконання на всій території України.
Примусове виконання рішень в Україні
відповідно до законів "Про державну
виконавчу службу" та "Про виконавче
провадження" покладається на Держав-
ну виконавчу службу, яка входить до
системи органів Міністерства юстиції. 

На виконанні в органах ДВС Пол-
тавської області протягом п'яти місяців
2012 року знаходилося 2 006 (за анало-
гічний період 2011 року 2 175) виконав-
чих документів про стягнення забор-
гованості по заробітній платі та  інших
виплатах, пов'язаних з трудовими пра-
вовідносинами на суму 11 570 165 грн.
(за аналогічний період 2011 року  11 813
822 грн.)

Впродовж звітного періоду завер-
шено 701 виконавчих проваджень заз-
наченої категорії (за аналогічний період
2011 року 663 виконавчих документів)
виконавчих документів про стягнення

заборгованості по заробітній та  інших
виплатах, пов'язаних з трудовими
правовідносинами на суму 6 026 856
грн.(за аналогічний період 2011 року   5
305 091 грн., або 44,90 %)
Фактично виконано 294 виконавче
провадження (за аналогічний період
2011 року 591 виконавчих документів)
на суму  2 074 542 грн. (за аналогічний
період 2011 року  4 756 799 грн.).

Невиконаними залишаються 1 305 

Кор.: Тетяно Михайлівно,  а які ще
інститути захисту прав людини має
управління юстиції у своєму складі? 

Колотілова Т.М.: Відповідно до поста-
нови Кабінету Міністрів України "Про
заходи щодо реалізації Закону України
"Про виконання рішень та застосування
практики Європейського суду з прав
людини" Міністерством юстиції через
Урядового уповноваженого у справах
Європейського суду з прав людини
здійснюється представництво України в
Європейському суді з прав людини у
разі розгляду питань дотримання нею
Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод та звітування
про хід виконання рішень Європейсь-
кого суду з прав людини у справах про-
ти України.  Урядовий уповноважений у
справах Європейського суду з прав лю-
дини є посадовою особою, на яку
покладено повноваження щодо забезпе-
чення представництва України в Євро-
пейському Суді з прав людини (далі -
Суд) під час розгляду справ про пору-
шення Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод (далі
- Конвенція), а також інформування
Комітету Міністрів Ради Європи про
хід виконання рішень Суду.  Діяльність
Уповноваженої особи на регіональному
рівні забезпечують представники Уря-
дового уповноваженого у справах Євро-
пейського суду з прав людини, що пра-
цюють у складі Головного управління
юстиції Міністерства юстиції в Авто-
номній Республіці Крим, обласних,
Київському та Севастопольському
міських управліннях юстиції та очо-
люють регіональні відділення Секре-
таріату Урядового уповноваженого у
справах Європейського суду з прав
людини.

Кор.: Тетяно Михайлівно, а які
основні повноваження має Урядовий
уповноважений з прав людини?

Колотілова Т.М.: Основними завдан-
нями Уповноваженої особи є: забез-
печення представництва України в Суді
під час розгляду справ про порушення
нею Конвенції, справ за заявами Украї-
ни стосовно порушення Конвенції ін-
шими державами - її учасницями, а
також як третьої сторони під час роз-
гляду справ за заявами громадян Украї-
ни або юридичних осіб - резидентів
України проти інших держав - учасниць
Конвенції; координація роботи, пов'я-

заної з підготовкою матеріалів для
розгляду справ у Суді та виконанням
його рішень, співпраця з цією метою з
іншими органами державної влади та
органами місцевого самоврядування;
підготовка і внесення на розгляд Суду
необхідних матеріалів, участь у
слуханні справ, які ним розглядаються;
інформування в установленому порядку
Комітету Міністрів Ради Європи про
хід виконання Україною рішень Суду;
виявлення причин порушення Кон-
венції, розроблення пропозицій щодо їх
усунення та недопущення порушень у
майбутньому; організація роботи із
створення необхідних умов для про-
ведення Судом розслідування у справі
про порушення Конвенції та вжиття
заходів відповідно до регламенту Суду;
подання необхідної інформації упов-
новаженим особам, які проводять
перевірку дотримання Конвенції. 

Кор.: Тетяно Михайлівно, які ще
заходи з питань доступу громадян до
правосуддя здійснюються органами
юстиції?

Колотілова Т.М.: З метою забезпе-
чення конституційних прав людини,
серед яких посідає і право людини і
громадянина на судовий захист триває
правоосвітня робота. З цією метою
Указом Президента затверджена  Націо-
нальна програма правової освіти насе-
лення, яка спрямована на підвищення
рівня правової освіти та правової
культури населення. Відповідні прог-
рами затверджені в Полтавській області
та  в районах та містах області. Здійс-
нюються заходи з виконання завдань,
визначених Національною програмою
правової освіти населення, Програми
правової освіти населення області,
районів, міст Полтавської області
здійснюватиметься шляхом проведення
правоосвітніх заходів, конференцій,
семінарів, симпозіумів з питань підви-
щення рівня правової культури гро-
мадян; видання правової газети, юри-
дичних посібників, методичних реко-
мендацій, збірників актів законодавст-
ва; здійснення виступів  у засобах ма-
сової інформації, роботу правових
клубів при закладах культури прове-
дення перевірок правоосвітньої та
правовиховної роботи у навчальних
закладах, координація діяльності
районних та міських МКМР з правової
освіти населення,  висвітлення в теле-
та радіопередачах актуальних правових
питань; організація циклів навчально-
методичних телепередач, проведення
соціальних опитування, проведення
конкурсів на правову тематику. 

Крім того, органами юстиції здійсню-
ється правове інформування фізичних
та юридичних осіб через офіційне
опублікування нормативно-правових
актів у інформаційному бюлетені "Офі-
ційний вісник України", щомісячних
виданнях "Систематичне зібрання чин-
ного законодавства України" та "Ко-
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декси України", видання журналу
"Бюлетень Міністерства юстиції
України", розміщення нормативно-
правових актів та консультацій фахівців
на веб-сайті Міністерства.

Кор.: Забезпечення дотримання прав
людини вимагає створення ефектив-
ної  системи правосуддя в нашій дер-
жави. Тетяно Михайлівно, які за-
конодавчі кроки проведені у нашій
державі  у напрямку реформування
системи правосуддя?

Колотілова Т.М.: З моменту вступу до
Ради Європи у 1995 році Україна виз-
нала необхідність приведення системи
правосуддя у відповідність до визнаних
європейських стандартів. 

Першими законодавчими актами,
прийнятими в Україні з часу здобуття
незалежності стали Закон України "Про
статус суддів" (1992 року) та Закон
України "Про судоустрій України"
(2002 року), які визначили правові
засади організації судової влади та
здійснення правосуддя в Україні, сис-
тему судів загальної юрисдикції, основ-
ні вимоги щодо формування корпусу
професійних суддів та статус суддів,
систему та порядок здійснення суд-
дівського самоврядування тощо. 

Разом з тим, практика застосування
зазначених законів, показала про наяв-
ність низки проблем, зокрема, в частині
недосконалості системи судів, порядку
добору суддів та притягнення їх до
дисциплінарної відповідальності, сис-
теми і діяльності кваліфікаційних ко-
місій тощо, які з часом набували сис-
темного характеру і негативно позна-
чились на рівні судового захисту гро-
мадян і якості здійснення правосуддя в
цілому. Фрагментарні зміни, які
вносились до вказаних законів, ситуації
на краще не змінили. 

З огляду на це назріла нагальна
необхідність у вжитті скоординованих
заходів щодо комплексного реформу-
вання законодавства про судоустрій і
статус суддів, а також здійснення судо-
чинства. 

Завдяки консолідованим зусиллям
усіх інститутів влади 7 липня 2010 року
Верховною Радою України прийнято
Закон України "Про судоустрій і статус
суддів", проект якого був підготовлений
Робочою групою, створеною Прези-
дентом України. 

Прийняття цього Закону стало
довгоочікуваною і важливою подією в
напрямку реформування судової сис-
теми України та приведення її у відпо-
відність до європейських стандартів. 

У положеннях Закону комплексно
вирішено існуючі проблеми в цій сфері.
При цьому, враховано висновки і
рекомендації Венеціанської комісії, які
надавались до попередніх законопро-
ектів з питань судоустрою і статусу
суддів. 

Європейська спільнота високо оціни-
ла ухвалення вказаного Закону, оскіль-

ки це стало важливим кроком у ство-
ренні судової системи в Україні, яка б
відповідала вимогам, що висуваються
до судової влади в демократичній
державі. 

Зокрема, Венеціанська Комісія у
своєму висновку до Закону, схваленому
на її засіданні 15 - 16 жовтня 2010 року,
більшість норм Закону оцінила пози-
тивно як такі, що відповідають виз-
наним європейським стандартам, а
також висловила рекомендації щодо
подальшого їх вдосконалення. 

Розглядаючи питання практики
застосування положень Закону, яка
склала вже понад десять місяців, варто
зосередити увагу на таких основних її
аспектах.

Кор.: Тетяно Михайлівно, яку сис-
тему судочинства сьогодні  має наша
держава?

Колотілова Т.М.: Відповідно до Закону
на сьогодні функціонує чітка вертикаль
системи судів загальної юрисдикції на
чолі з вищими спеціалізованими су-
дами, які відповідають за забезпечення
єдності застосування законодавства та
судової практики в межах відповідної
судової юрисдикції. Зокрема, в реалі-
зацію положень Закону Указом Прези-
дента України від 12 серпня 2010 року
№ 810 утворено Вищий спеціалі-
зований суд України з розгляду цивіль-
них і кримінальних справ, який розпо-
чав свою роботу з 1 листопада 2010 ро-
ку. Також на виконання вимог Закону
відповідно до Указу Президента Украї-
ни від 14 вересня 2010 року № 900
ліквідовано військові суди, існування
яких вже давно критикувалось міжна-
родними інститутами, як одна із
головних невідповідностей європейсь-
ким стандартам та практики Євро-
пейського суду з прав людини.

Кор.: Професія судді вимагає не лише
високого професіоналізму, досвіду, але
й відповідних моральних та етичних
якостей. Тетяно Михайлівно, яким
чином визначено механізм притяг-
нення до дисциплінарної відповідаль-
ності суддів?

Колотілова Т.М.: Законом запро-
ваджено дієвий і ефективний механізм
притягнення суддів до дисциплінарної
відповідальності. Як вже зазначалось,
на виявлення порушень Закону суддями
уповноважена Вища кваліфікаційна
комісія суддів України. При Комісії
функціонує служба дисциплінарних
інспекторів, котрі за дорученням члена
Комісії попередньо аналізують заяви та
повідомлення про неправомірні дії
суддів. Законом визначено чіткий пе-
релік підстав дисциплінарної відпові-
дальності суддів. Відповідно до по-
ложень Закону кожна особа має право
безпосередньо звернутись зі скаргою на
поведінку судді до Вищої кваліфіка-
ційної комісії суддів України, яка по-

винна її перевірити. 
Задля створення сприятливих умов для
реалізації громадянами зазначеного
права Вищою кваліфікаційною комі-
сією суддів України на своєму веб-сайті
розміщено зразок заяви щодо непра-
вомірної поведінки судді. 

Кор.: Тетяно Михайлівно, а як
реалізується принцип незалежності
суддів згідно Закону ?

Колотілова Т.М.: Важливо відмітити,
що в розрізі забезпечення незалежності
суддів при здійсненні правосуддя пози-
тивним надбанням стало запроваджен-
ня згідно із Законом в усіх судах за-
гальної юрисдикції автоматизованої
системи документообігу та розподілу
справ, а також позбавлення можли-
востей голів судів у будь-який спосіб
впливати на матеріально-технічне
забезпечення суддів відповідного суду, а
також будь-яких процесуальних важелів
впливу на розгляд справи. 

У частині безпосереднього здійснен-
ня правосуддя необхідно відзначити,
що з урахуванням змін, внесених Зако-
ном до процесуальних кодексів, серед
іншого, скорочено терміни розгляду
справ в апеляційній та касаційній ін-
станціях, виключено можливість нап-
равлення апеляційними судами справ на
новий розгляд та надано їм повно-
важення приймати рішення по суті
спору, запроваджено в адміністра-
тивному процесі виклик сторін шляхом
надсилання тексту повістки електрон-
ною поштою, факсом, телефаксом, зак-
ріплено в адміністративному та цивіль-
ному процесах право особи подавати
апеляційну скаргу без подання попе-
редньої заяви про апеляційне оскар-
ження. Слід зазначити, що завдяки цим,
а також іншим змінам до процесу-
альних кодексів, судовий процес став
доступнішим, а процедура здійснення
судочинства простішою і менш три-
валою. 

Кор.: Тетяно Михайлівно,  ще одним
із  кроків до реформування системи
судочинства  є прийняття нового
Кримінального процесуального кодек-
су України, який вступить у дію 19
листопада 2012 року?

Колотілова Т.М.: У новому кодексі на
законодавчому рівні визначено поняття
належності і допустимості доказів.
Належними є докази, які прямо чи
непрямо підтверджують існування чи
відсутність обставин, що підлягають
доказуванню у кримінальному про-
вадженні, та інших обставин, які мають
значення для кримінального про-
вадження, а також достовірність чи
недостовірність, можливість чи немож-
ливість використання інших доказів.
Допустимими докази визнаються, якщо
вони отримані у порядку, встановле-
ному цим Кодексом. Недопустимими є
докази, отримані внаслідок суттєвого
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порушення прав та свобод людини, га-
рантованих Конституцією та законами
України, міжнародними договорами
України, згода на обов'язковість яких
надана Верховною Радою України, а
також будь-які інші докази, здобуті
завдяки інформації, отриманій внаслі-
док суттєвого порушення прав  та
свобод людини.

Законодавець здійснив вагомий крок
до втілення змагальності сторін.  Так,
передбачається, що суд може обґрунто-
вувати свої висновки лише на пока-
заннях, які він безпосередньо сприймав
під час судового засідання. Суд не
вправі обґрунтовувати судові рішення
показаннями, наданими слідчому,
прокурору, або посилатися на них.  Ли-
ше у виняткових випадках, пов'язаних із
необхідністю отримання показань
свідка чи потерпілого під час досу-
дового розслідування, якщо через існу-
вання небезпеки для життя і здоров'я
свідка чи потерпілого, їх тяжкої хво-
роби, наявності інших обставин, що
можуть унеможливити їх допит в суді
або вплинути на повноту чи досто-
вірність показань, сторона має право
звернутися до слідчого судді із кло-
потанням провести допит такого свідка
чи потерпілого в судовому засіданні, в
тому числі одночасний допит двох чи
більше вже допитаних осіб. Тобто існу-
юча, практика оголошення в судовому
засіданні показань, отриманих на
досудовому слідстві, має зникнути.

Таким чином, такі зміни як визна-
чення належності і допустимості до-
казів, а також обгрунтування рішеннь
суду лише показами отриманими в су-
довому засіданні зупинять певні зло-
вживання при отриманні доказів (ви-
бивання доказів). Також відбувається
економія часу слідчого на стадії досу-
дового розслідування.

Втіленню змагальності сторін та
захисту прав сприятиме також право
підозрюваного, обвинуваченого вима-
гати виклику і допиту свідків захисту на
тих самих умовах, що й свідків
обвинувачення, права застосовувати
технічні засоби під час проведення
процесуальних дій, у яких вони беруть
участь, розширення обов'язкових
обставин участі захисника - у всіх
особливо тяжких злочинах. Підвищить
рівень змагальності і розширення прав
потерпілого. Так, потерпілий має право
знати сутність підозри та обвину-
вачення, бути повідомленим про обран-
ня, зміну чи скасування щодо підоз-
рюваного, обвинуваченого заходів за-
безпечення кримінального проваджен-
ня та закінчення досудового розслі-
дування; знайомитися з матеріалами,
які безпосередньо стосуються вчине-
ного щодо нього кримінального право-
порушення, в порядку, передбаченому
Кодексом, в тому числі після відкриття
матеріалів. Стаття 290 нового КПК заз-
начає: визнавши зібрані під час досу-
дового розслідування докази достат-
німи для складання обвинувального

акта, клопотання про застосування
примусових заходів медичного або
виховного характеру прокурор або
слідчий за його дорученням зобо-
в'язаний повідомити підозрюваному,
його захиснику, законному представ-
нику та захиснику особи, стосовно якої
передбачається застосування приму-
сових заходів медичного чи виховного
характеру, про завершення досудового
розслідування та надання доступу до
матеріалів досудового розслідування.
Дана норма урівнює можливості сторін
в суді, як з боку обвинуваченого так і з
боку потерпілої сторони.

Новим КПК внесено зміни до порядку
набуття статусу підозрюваного. Підоз-
рюваною є особа, якій повідомлено про
підозру або особа, яка затримана за
підозрою у вчиненні кримінального
правопорушення. Одночасно змінено
момент набуття особою статусу обви-
нуваченого. Чинний КПК передбачає,
що обвинуваченою є особа, щодо якої
винесена постанова про притягнення як
обвинуваченої. Новий КПК визначає
обвинуваченою особу, обвинувальний
акт щодо якої переданий до суду.

Ще однією новелою Кодексу є
введення нового учасника криміналь-
ного провадження: заявник. Заявником
є фізична або юридична особа, яка
звернулася з заявою або повідомленням
про кримінальне правопорушення до
органу державної влади, уповнова-
женого до початку досудового розсліду-
вання, і не є потерпілим. Таким чином,
заявник не має статусу свідка чи по-
терпілого, проте має право на отри-
мання інформації про закінчення досу-
дового розслідування.

Кор.: Тетяно Михайлівно, а що стосу-
ється системи застосування за-
побіжних заходів,  чи є нововедення у
даному напрямку?

Колотілова Т.М.: Безсумнівно пози-
тивним моментом є розширення сис-
теми запобіжних заходів не пов'язаних з
триманням під вартою та більш
детальне врегулювання обрання цих
заходів. Проект КПК України перед-
бачає скасування інституту підписки
про невиїзд та визначає наступні
запобіжні заходи: 1) особисте зо-
бов'язання; 2) особиста порука; 3)
застава; 4) домашній арешт; 5) три-
мання під вартою. Так, особисте
зобов'язання полягає у покладенні на
підозрюваного, обвинуваченого зобо-
в'язання виконувати покладені на нього
слідчим суддею, судом обов'язки, пе-
редбачені статтею 194 Кримінального
процесуального кодексу. Більш цікавим
запобіжним заходом є домашній арешт.
Цей запобіжний захід з поміж всих дає
найбільшу можливість зменшення осіб,
що тримаються під вартою. Домашній
арешт полягає в забороні підозрю-
ваному, обвинуваченому залишати
житло цілодобово або у певний період
доби. Строк тримання особи під до-

машнім арештом не може переви-
щувати двох місяців. У разі необхід-
ності він може бути продовжений до
шести місяців за клопотанням про-
курора. Врахувавши європейські стан-
дарти проект нового КПК значно змен-
шивши випадки застосування запобіж-
ного заходу у виді тримання під вартою,
визначив його як винятковий запобіж-
ний захід, який застосовується виключ-
но у разі, якщо прокурор доведе, що жо-
ден із більш м'яких запобіжних заходів
не зможе запобігти перешкоджанню
розслідування.

Змінено процедуру обрання запо-
біжних заходів. Діючий КПК передба-
чає обрання запобіжних заходів безпо-
середньо слідчим. Лише тримання під
вартою визначається вмотивованою
постановою суду. Новий КПК перед-
бачає обрання будь-якого запобіжного
заходу виключно на підставі рішення
суду. Частиною 4 статті 176 проекту
КПК передбачено: "Запобіжні заходи
застосовуються: під час досудового
розслідування слідчим суддею за кло-
потанням слідчого погодженого з про-
курором або за клопотанням прокурора,
під час судового провадження - судом за
клопотанням прокурора.

Кор.: Тетяно Михайлівно, а чи перед-
бачено розширення прав  громадян під
час проведення слідчих дій?

Колотілова Т.М.: Кримінальним про-
цесуальним кодексом передбачено і
захист  конституційних прав громадян
від порушень при проведенні негласних
слідчих дій. Зокрема гарантіями за-
хисту є: 1. більшість негласних слідчих
дій проводяться на підставі ухвали
слідчого судді; 2. встановлено строк дії
ухвали слідчого судді про дозвіл на
проведення негласної слідчої (розшу-
кової) дії, що не може перевищувати два
місяці. Крім того стаття 253 нового
КПК передбачає обов'язкове повідом-
лення осіб, щодо яких проводились
негласні слідчі (розшукові) дії. Особи,
конституційні права яких були тим-
часово обмежені в ході проведення
негласних слідчих (розшукових) дій, а
також підозрюваний, його захисник
мають бути письмово  повідомлені про-
курором або за його дорученням
слідчим про це. 

Позитивні зміни, які привносить
новий КПК очевидні - розширено права
учасників кримінального провадження,
значно вирівняно можливості сторони
захисту та обвинувачення у відстою-
ванні своїх позицій. Мають місце і
певні суттєві недоліки, які потребують
доопрацювання. Та лише реалії існу-
вання та втілення на практиці норм
нового Кримінального процесуального
кодексу України нададуть можливість
оцінити його значення.

Кор.: Протягом останніх 2-ох років
українські громадяни все частіше
виходять на мітинги, демонстрації
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та інші мирні заходи з метою за-
хисту своїх законних прав та інте-
ресів. Відповідно, органи місцевого
самоврядування, міліція та суди на-
магаються контролювати проведен-
ня мирних зібрань та (по можли-
вості) не допускати їх проведення.
Тетяно Михайлівно, яким чином
регулюється питання проведення
мирних зборів в Україні?

Колотілова Т.М.: Право на мирні
зібрання гарантовано громадянам Ук-
раїни статтею 39 Конституції України, в
якій визначено, що громадяни мають
право збиратися мирно, без зброї і
проводити збори, мітинги, походи і
демонстрації, про проведення яких
завчасно сповіщаються органи вико-
навчої влади чи органи місцевого
самоврядування. Обмеження щодо ре-
алізації цього права може встановлю-
ватися судом відповідно до закону і
лише в інтересах національної безпеки
та громадського порядку - з метою
запобігання заворушенням чи злочи-
нам, для охорони здоров'я населення
або захисту прав і свобод інших людей.
Згідно з частиною другою ст.8 Консти-
туції, її норми мають найвищу юри-
дичну силу і є нормами прямої дії.

Крім того, Конвенцією з захисту прав
людини та основоположних свобод
(ст.11) та Міжнародним пактом про
громадянські та політичні права (ст.21),
зобов'язаною стороною яких є Україна,
імперативно визначено, що обмеження
права на мирні зібрання є допустимими
лише у випадках, коли вони "є необхід-
ними у демократичному суспільстві".

Рішенням Конституційного Суду
України від 19.04.2001 встановлено, що
"визначення конкретних строків завчас-
ного сповіщення з урахуванням особли-
востей форм мирних зібрань, їх масо-
вості, місця, часу проведення тощо є
предметом законодавчого регулюван-
ня". Тим самим Рішенням саме право на
мирне зібрання визначено як "невідчу-
жуване і непорушне", яке "є однією з
конституційних гарантій права гро-
мадянина на свободу свого світогляду і
віросповідання, думки і слова, на вільне
вираження своїх поглядів і переконань,
на використання і поширення інфор-
мації, права на вільний розвиток своєї
особистості тощо".

Проведення місцевих зборів вре-
гульовано також   рішеннями в деяких
місцевих радах, в яких визначено
затвердили власні нормативні акти про
порядок організації і проведення мир-
них зібрань. Відповідно до  статі 144
Конституції України органи місцевого
самоврядування в межах повноважень,
визначених законом, приймають рішен-
ня, які є обов'язковими до виконання на
відповідній території. Законом України
"Про місцеве самоврядування" до
відання виконавчих органів міських рад
належить вирішення відповідно до
закону питань про проведення зборів,
мітингів, маніфестацій і демонстрацій,

спортивних, видовищних та інших
масових заходів; здійснення контролю
за забезпеченням при їх проведенні
громадського порядку.

На сьогодні в Україні відсутній закон
(законодавчий акт), котрий регулював
би питання проведення зборів, мітин-
гів, маніфестацій і демонстрацій тощо,
а згідно зі ст.39 Конституції України
"громадяни мають право збиратися
мирно, без зброї і проводити збори,
мітинги, походи і демонстрації, про
проведення яких завчасно спові-
щаються органи виконавчої влади чи
органи місцевого самоврядування.
Обмеження щодо реалізації цього права
може встановлюватися судом відповід-
но до закону і лише в інтересах націо-
нальної безпеки та громадського по-
рядку - з метою запобігання заворушен-
ням чи злочинам, для охорони здоров'я
населення або захисту прав і свобод
інших людей. 

Але, за таких умов стаття 38 Закону
"Про місцеве самоврядування" не надає
міській раді (чи її виконавчому органу)
права здійснювати нормативне регулю-
вання питань проведення мирних зіб-
рань - в силу відсутності "закону",
відповідно до якого це мало б відбу-
ватися. Реалізація органами місцевого
самоврядування повноважень щодо
забезпечення проведення, зокрема,
мирних заходів - зборів, мітингів, мані-
фестацій і демонстрацій - має і може
здійснюватися виключно у межах пов-
новажень, на підставі і у спосіб, виз-
начений законом. На сьогодні орган
місцевого самоврядування лише має
право звернення до суду у разі щодо
обмеження права на мирні зіб-рання
відповідно до ст.39 Конституції
України.

Крім того, згідно з пунктом 1 частини
першої ст.92 Конституції України
"виключно законами України визна-
чаються права і свободи людини і гро-
мадянина, гарантії цих прав і свобод;
основні обов'язки громадянина".

Таким чином, ані Конституція
України, ані будь-який закон України
взагалі не дають міській раді (чи її
виконкому) право на прийняття таких
рішень (і взагалі на будь-яке втручання
у сферу конституційного та законодав-
чого регулювання), при цьому відпо-
відно до частини другої ст.19 Консти-
туції України "органи державної влади
та органи місцевого самоврядування, їх
посадові особи зобов'язані діяти лише
на підставі, в межах повноважень та у
спосіб, що передбачені Конституцією
та законами України". 

Тож такі рішення є виходом органів
місцевого самоврядування за межі
легітимної компетенції і обумовлює
незаперечну їх незаконність.

Про стан розгляду 
звернень та особистого

прийому громадян
органами юстиції

Полтавської області
протягом 

І півріччя 2012 року
(у порівнянні 

з І півріччям 2011 року)

Протягом І півріччя 2012 року до
органів юстиції Полтавської області
надійшло 1052 звернення (І півріччя
2011 року - 938) (далі у дужках
зазначаються дані за І півріччя 2011
року).  

Із звернень, що надійшли: заяв -
802 (723), скарг - 250 (215),
пропозицій - 0 (0).

Із загальної кількості звернень: 837
(766) -  з питань виконання рішень
судів, 51 (46) -  з питань організації
роботи нотаріату, 13 (7) - з питань
організації роботи органів державної
реєстрації актів цивільного стану, 151
(119) - з інших питань.

Протягом І півріччя 2012 року 1
звернення визнане обґрунтованим. 

Надійшло 126 повторних звернень,
з яких: заяв - 66, скарг - 60 (70, з них:
заяв - 45, скарг - 25).

Через вищі органи влади надійшло:
з Міністерства  юстиції України: 184
звернення (161), через Урядову
"гарячу лінію": 117 (88) звернення,
від інших державних органів
надійшло 234  звернення (130). Від
заявників надійшло 517 звернень
(559).

З метою надання консультативної
юридичної допомоги малозахищеним
верствам населення при Головному
управлінні юстиції та органах юс-
тиції області створені громадські
приймальні, які діють на підставі
Положення про громадську прий-
мальню. Протягом І півріччя 2012
року до громадських приймалень
органів юстиції області звернулося
3089  (3967) громадян.

До керівництва органів юстиції
області на особистий прийом
звернулось 2610 особи  (2487).

Робота зі зверненнями громадян у
Головному управлінні юстиції у
Полтавській області

Протягом І півріччя 2012 року до
Головного управління юстиції у
Полтавській області надійшло 951
звернення громадян (768): заяв - 737
(575), скарг - 214 (193), пропозицій -
0 (0).

Усі звернення розглянуті з
дотриманням строків, передбачених
Законом України "Про звернення
громадян".

Із загальної кількості звернень: 762
звернень (610) - з питань виконання
рішень судів, 60 звернень (43) - з
питань організації роботи нотаріату,
11 звернення (4) - з питань організації
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Статтею 11 Конвенції ООН про права
дитини від 20 листопада 1989 року
покладено на держави-учасниці зобов'я-
зання вживати заходів для боротьби з
незаконним переміщенням і неповер-
ненням дітей із-за кордону. Вимога
Конвенції ООН обумовлена потребою
забезпечити вирішення питань, що
стосуються виховання і піклування про
дитину, у легітимний спосіб і таким
чином гарантувати стабільне життя
дитини і впорядкованість її відносин з
батьками чи іншими піклувальниками. 

Сьогодні багатостороннім міжнарод-
ним договором, спрямованим на захист
дитини від незаконного переміщення чи
утримання, є Конвенція про цивільно-
правові аспекти міжнародного викра-
дення дітей, яка була укладена в рамках
Гаазької конференції з міжнародного
приватного права ще у 1980 році (далі -
Конвенція). 

Гаазька Конвенція створює ефективну
процедуру для забезпечення повернення
дітей, протиправно вивезених або утри-
муваних на території іноземної дер-
жави, до держави їх постійного місця
проживання.

Відповідно до статті 9 Конституції
України та статей 15, 19 Закону України
"Про міжнародні договори України"
чинні міжнародні договори, згода на
обов'язковість яких надана Верховною
Радою України, є частиною національ-
ного законодавства України і підлягають
сумлінному дотриманню Україною від-
повідно до норм міжнародного права.

На підставі Закону України "Про
приєднання України до Конвенції про
цивільно-правові аспекти міжнародного
викрадення дітей" від 11 січня 2006 року
№3303-IV Україна приєдналася до
зазначеної Конвенції. 

Порядок виконання Конвенції на
території України затверджений поста-
новою Кабінету Міністрів України від
10 липня 2006 р. № 952.

На цей час державами-учасницями
конвенції є 81 держава. Цілями цієї
Конвенції є:
а) забезпечення негайного повернення
дітей, незаконно переміщених до будь-
якої з Договірних держав або утриму-
ваних у будь-якій із Договірних держав;
б) забезпечення того, щоб права на опіку
і на доступ, передбачені законодавством
однієї Договірної держави, ефективно
дотримувалися в інших Договірних
державах.

Переміщення або утримування дити-
ни розглядаються як незаконні, якщо:
а) при цьому порушуються права
піклування про дитину, що належать
будь-якій особі, установі або іншому
органу, колективно або індивідуально,
відповідно до законодавства держави, у
якій дитина постійно мешкала до
переміщення або утримування; 
б) у момент переміщення або утри-
мування ці права ефективно здійсню-
валися, колективно або індивідуально,

або здійснювалися б, якби не перемі-
щення або утримування.

Права піклування, можуть виникнути,
зокрема, на підставі будь-якого законо-
давчого акта, або в силу рішення судової
або адміністративної влади, або внас-
лідок угоди, що спричиняє юридичні
наслідки відповідно до законодавства
такої держави.

Конвенцією зокрема гарантовано
забезпечення:
а) "право піклування", що включає пра-
ва, пов'язані з піклуванням будь-якої
особи про дитину, і зокрема, право
визначати місце проживання дитини;
б) "право доступу", що включає право
переміщення дитини на обмежений час
у місце інше, ніж місце її постійного
проживання.

Говорячи про право піклування в
контексті Конвенції необхідно врахову-
вати, що воно охоплює не лише виз-
начення місця проживання дитини, а й
вирішення питань про тимчасовий чи
постійний виїзд дитини закордон.
Тобто, наявність документа, що виз-
начає місце проживання дитини з одним
із батьків, не є підставою для зміни ди-
тиною держави проживання цим з бать-
ків одноособово. Зміна країни прожи-
вання дитини вимагає окремого узго-
дження з тим з батьків, який проживає
окремо (а за відсутності - потрібен доз-
віл суду), адже такий переїзд, як пра-
вило, спричиняє зміну режиму спілку-
вання дитини з другим з батьків, поряд-
ку участі у вихованні дитини, а також
зміну звичного соціального, культур-
ного, мовного середовища дитини,
тобто впливає на питання, пов'язані з її
подальшим життям, розвитком і ви-
хованням. 

Враховуючи те, що хоча Конвенція
спрямована на вирішення питання про
повернення дитини до місця її постій-
ного проживання, вона не містить
визначення поняття "постійне місце
проживання". У зв'язку з цим, при вирі-
шенні питання про визначення постій-
ного місця проживання враховуються,
як правило, такі обставини, як: соці-
альне становище сім'ї, навчання у школі,
чи була відповідна країна осередком
життя дитини до переміщення або
незаконного утримування, тощо.

Конвенція застосовується до будь-
якої дитини, яка постійно проживала в
Договірній державі безпосередньо
перед вчиненням акта порушення прав
піклування або доступу. Застосування
Конвенції припиняється, коли дитина
досягає віку 16 років.

Центральним органом, на який
покладено реалізацію завдань Конвенції
є Міністерство юстиції України. Функ-
ції центрального органу Мін'юст
виконає безпосередньо та через тери-
торіальні органи - Головне управління
юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, головні
управління юстиції в областях,

Застосування в Україні Конвенції 
про цивільно-правові аспекти

міжнародного викрадення дітей

роботи органів ДРАЦС, 118 звернень
(111) - з інших питань.

Надійшло 119 повторних звернення:
заяв - 61, скарг - 58 (65: заяви - 40,
скарги - 25).

Для розгляду з Міністерства юстиції
України надійшло 184 звернень (161).
Від інших органів надійшло 232
звернення (128). Від заявників
надійшло 418 звернення (391)

До громадської приймальні ГУЮ у
Полтавській області звернулося 58
громадян (79).

До керівництва ГУЮ у Полтавській
області на особистий прийом
звернулось 92 громадянина (107).  

Через Урядову "гарячу лінію"
надійшло 117 звернень (88), з них: з
питань виконання рішень судів - 101
(24), з питань організації роботи
нотаріату - 1 (0), з питань роботи
реєстраційної служби  - 7 (0), з питнаь
роз'яснення питань діяльності судів -
6 (0), з інших питань - 2 (1).

Особисті прийоми громадян
начальником ГУЮ, заступниками
начальника управліня та іншими
посадовими особами Головного
управління юстиції у Полтавській
області проводяться постійно,
відповідно до затверджених графіків
та  Порядку   прийому   громадян,
затверджених  наказом  управління
№ 661/5 від 11.12.2008.

На виконання вимог Указу
Президента України № 109 від
07.02.2008 прийом жінок, яким
присвоєно почесне звання України
"Мати-героїня", Героїв Радянського
Союзу, Героїв України, Героїв
Соціалістичної Праці, інвалідів
Великої Вітчизняної війни про-
водиться начальником Головного
управління юстиції та начальниками
територіальних управлінь юстиції
особисто та першочергово.         

З метою недопущення виникнення
не розгляду звернень громадян,
начальником управління проводиться
виїзні прийоми громадян, відповідно
до затверджених графіків. 

У Головному управлінні юстиції діє
телефон "довіри" та пряма телефонна
"гаряча лінія", в роботі яких
приймають участь керівництво
управління.       

На веб-сайті ГУЮ, на сторінках
журналу "Правовий вісник" та в
інших засобах масової інформації
систематично розміщувались роз'яс-
нення з правових питань, які най-
більш часто порушуються в звернен-
нях громадян. 

Головний спеціаліст 
відділу організаційної роботи, 
документування та контролю

В.М. Гулій
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мм. Києві та Севастополі, а також
районні, районні у містах, міські (міст
обласного значення), міськрайонні,
міжрайонні управління юстиції та вживає
всіх заходів для забезпечення негайного
повернення дитини і виконання інших
положень Конвенції

Особа або установа, які стверджують,
що дитина була вивезена з Держави-
учасниці або утримується на території
іноземної держави з порушенням прав
піклування про дитину, може відповідно
до статті 8 Конвенції звернутися с заявою
до спеціально призначеного центрального
органу за місцем постійного проживання
дитини або до центрального органу будь-
якої іншої Договірної держави за допо-
могою у забезпеченні повернення дитини. 

У тому ж порядку, який передбачений
для звернення з заявою про повернення
дитини, відповідно до статті 21 Конвенції
може бути подана заява з проханням
організувати або забезпечити ефективне
здійснення прав доступу до дитини. 
Заява повинна містити:
a) інформацію про особу заявника, особу
дитини і про особу того, хто підозрюється
в переміщенні або утримуванні дитини;
1) якщо можливо, дату народження
дитини;
2) підстави, на яких заявник вимагає
повернення дитини;
3) всю наявну інформацію про дитину і
про особу того, у кого ймовірно знахо-
диться дитина.

Заяву може бути доповнено:
1) завіреною копією будь-якого рішення
або угоди, що має відношення до справи;
2) посвідченням або письмовим свідчен-
ням, виданим Центральним органом або
іншим компетентним органом держави
постійного проживання дитини або квалі-
фікованою особою, стосовно відповід-
ного законодавства такої держави;
3) будь-яким іншим документом, що має
відношення до справи.

До зазначених заяв додаються доку-
менти, в яких міститься інформація, що
стосується порушеного питання (засвід-
чена копія рішення або угоди щодо вста-
новлення опіки (піклування) чи щодо
права заявника на спілкування з дитиною;
витяг з нормативно-правових актів з
відповідних питань та/або обґрунтоване
посилання на відповідні норми; довідка
про стан здоров'я дитини і характерис-
тика заявника; довіреність заявника), та їх
засвідчений переклад на офіційну мову
держави, в якій імовірно перебуває ди-
тина, або англійську чи французьку мову.
Заявником може бути мати, батько
дитини, опікун (піклувальник), інша осо-
ба, яка має права піклування про дитину,
в тому числі уповноважений на це пред-
ставник дитячого закладу, наприклад, в
якому проживала дитина, позбавлена
батьківського піклування. 

Важливо враховувати, що вирішувати
будь-які спори стосовно місця прожи-
вання і здійснення піклування про дитину
мають право лише органи (наприклад суд)
за місцем постійного проживання дитини.

Так, у разі надходження заяви про
сприяння поверненню дитини до України
Мін'юст перевіряє її, вживає заходів по
встановленню місцезнаходження дитини.
У разі надходження повідомлення про

задоволення іноземним компетентним
органом заяви Мін'юст з метою повер-
нення дитини вживає за участю інозем-
ного центрального органу заходів для
безпечного повернення дитини.

МЗС доручає на запит Мін'юсту
закордонній дипломатичній установі
України:
1) вжити заходів для захисту прав дитини,
яка є громадянином України, якщо вона
перебуває на території консульського
округу, до прийняття рішення про задо-
волення заяви про повернення дитини;
2) узгодити із заявником, якщо він
перебуває на території консульського
округу, та іноземним центральним орга-
ном організаційні питання, пов'язані з
поверненням дитини.

У разі надходження від заявника або від
іноземного центрального органу заяви
про сприяння поверненню дитини з Ук-
раїни до іноземної держави Мін'юст
вживає ряд заходів, спрямованих на
реалізацію положень Конвенції, у тому
числі повідомляє іноземний центральний
орган та/або заявника про визначені
судом або компетентним органом умови
реалізації права на спілкування з дитиною
до вирішення судом питання щодо
повернення дитини,  звертається безпо-
середньо або через свій територіальний
орган на підставі довіреності заявника до
суду з метою повернення дитини.

Конвенція не визначає порядку розгляду
заяв у судах, тобто суд керується націо-
нальним процесуальним законодавством.
Крім того, саме національне законо-
давство визначає порядок виконання
рішення про повернення дитини або про
право доступу до дитини. 

В Україні порядок роботи із заявами на
підставі Конвенції та механізм взаємодії
залучених органів визначається Порядком
виконання на території України Конвенції
про цивільно-правові аспекти міжнарод-
ного викрадення дітей, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 липня 2006 року №952. Суд розг-
лядає справи у позовному провадженні у
порядку, визначеному Цивільним проце-
суальним кодексом, а примусове вико-
нання рішення здійснюється відповідно
до Закону України "Про виконавче про-
вадження".

Таким чином, Україна, ставши учас-
ницею Конвенції, взяла на себе зобо-
в'язання вживати усіх необхідних заходів і
долучилася до міжнародного механізму
співпраці, який дозволяє 80 державам
світу вирішувати питання організації
впорядкованого і негайного повернення
незаконно вивезених або утримуваних за
кордоном дітей, що постраждали від
наслідків протиправної поведінки одного
з батьків чи інших осіб, діями яких
порушуються права батьків або іншого з
батьків щодо піклування про дитину. 

Підготовлено - 
в.о. начальника відділу

судової роботи, експертного
забезпечення правосуддя та

систематизації законодавства                                                                     
ГУЮ у Полтавській області

В.М. Чемерис

ПРО  ОФІЦІЙНЕ  ВИДАННЯ  
"ОФІЦІЙНИЙ  ВІСНИК

УКРАЇНИ"

"Офіційний вісник України"
видається Міністерством юстиції та
державним підприємством "Україн-
ська правова інформація" Мініс-
терства юстиції відповідно до указу
Президента України від 13 грудня
1996 року № 1207 "Про опубліку-
вання актів законодавства в інфор-
маційному бюлетені "Офіційний
вісник України".

Бюлетень видається з метою
оперативного і повного забезпечення
правовою інформацією органів дер-
жавної влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, уста-
нов і організацій, доведення актів
законодавства України до відома
громадян.

Указом Президента України від 10
червня 1997 року № 503 "Про по-
рядок офіційного оприлюднення
нормативно-правових актів та наб-
рання ними чинності" "Офіційному
віснику України" надано статус офі-
ційного друкованого видання, у яко-
му підлягають оприлюдненню дер-
жавною мовою акти Верховної Ради
України, Президента України, Кабі-
нету Міністрів України. На обкла-
динці бюлетеня зазначається дата
виходу його в світ, за якою визна-
чається дата набрання чинності
нормативно-правовими актами.

У "Офіційному віснику України"
публікуються:
- усі постанови Кабінету Міністрів
України;
- чинні міжнародні договори
України;
- накази міністерств нормативно-
правового змісту;
- оголошення про відкриття про-
вадження в адміністративних спра-
вах щодо оскарження нормативно-
правових актів та резолютивні час-
тини постанов суду про визнання
нормативно-правового акта неза-
конним або таким, що не відповідає
правовому акту вищої юридичної
сили, і про визнання його нечинним;
- усі регуляторні акти, прийняті
Верховною Радою України, Прези-
дентом України, Кабінетом Мініст-
рів України, Національним банком
України, Національною радою Ук-
раїни з питань телебачення і ра-
діомовлення, іншими державними
органами, центральними органами
виконавчої влади, державними
спеціалізованими установами та
організаціями, некомерційними
самоврядними організаціями, які
здійснюють керівництво та управ-
ління окремими видами загально-
обов'язкового державного соціаль-
ного страхування, а також їх поса-
довими особами;
-  ішення і висновки Конституцій-
ного Суду України разом з окремими
думками суддів Конституційного
Суду України.

Відповідно до рішення колегії
Мініс-терства юстиції України від 29
квітня 2004 року № 8 в
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Одним із найголовніших та най-
важливіших обов'язків батьків є мо-
ральне виховання та матеріальне утри-
мання дитини. Це, зокрема, виявляється
в забезпеченні неповнолітньої дитини
мінімально необхідними благами, що
потрібні для її життя та виховання.

Батьки зобов'язані утримувати своїх
неповнолітніх дітей і непрацездатних
повнолітніх дітей, які потребують мате-
ріальної допомоги, незалежно від того
чи перебувають вони у шлюбі чи ні
(у випадку народження дитини під час
фактичних шлюбних відносин), чи виз-
наний шлюб недійсним, чи позбавлені
вони батьківських прав, чи дитина від
них відібрана тимчасово без позбав-
лення батьківських прав.

Цей обов'язок закріплений в Консти-
туції України, а також у Сімейному
кодексі України (далі - Кодекс).

Аліментні правовідносини (зобо-
в'язання) батьків та дітей щодо утри-
мання - це правовідносини, в яких одна
сторона зобов'язана надати другій сто-
роні утримання на підставах і в по-
рядку, що встановлені законом, а друга
сторона вправі вимагати виконання
такого обов'язку. 

Правовідносини батьків і дітей щодо
утримання залежно від самої зобов'я-
заної особи можна поділити на дві
основні групи, кожна з яких має свої
підгрупи. По-перше, це аліментні зобо-
в'язання батьків щодо утримання дити-
ни, до яких входять зобов'язання бать-
ків щодо утримання дитини до досяг-
нення нею повноліття (ст. 180 СК);
зобов'язання батьків щодо утримання
повнолітніх дочки, сина, що продовжу-
ють навчання й у зв'язку з цим потре-
бують матеріальної допомоги (ст. 199
СК); зобов'язання батьків щодо утри-
мання непрацездатних повнолітніх
дочки, сина, які потребують матеріаль-
ної допомоги (ст. 198 СК); зобов'язання
батьків брати участь у додаткових
витратах на неповнолітню дитину, що
викликані особливими обставинами (ст.
185 СК). По-друге, це аліментні зобов'я-
зання повнолітніх дітей щодо утри-
мання батьків, які складаються з зобо-
в'язання повнолітніх дітей щодо утри-
мання непрацездатних батьків, що
потребують матеріальної допомоги (ст.
202 СК); зобов'язання повнолітніх дітей
брати участь у додаткових витратах на
батьків, викликаних тяжкою хворобою
чи інвалідністю, немічністю (статті 203,
206 СК).

Способи виконання батьками обов'яз-
ку утримувати дитину визначаються за
домовленістю між ними, або за рі-
шенням суду.

За домовленістю між батьками дити-
ни той із них, хто проживає окремо від
дитини, може брати участь у її утри-
манні в грошовій і (або) натуральній
формі, виходячи із інтересів дитини.

За рішенням суду кошти на утримання
дитини (аліменти) присуджуються у

частці від доходу її матері, батька і (або)
у твердій грошовій сумі. Аліменти,
спрямовані на утримання дитини,
повинні бути достатніми і, разом з тим,
співрозмірними з урахуванням мети
аліментного зобов'язання.

У разі виїзду одного з батьків за
кордон на постійне проживання у дер-
жаву, з якою Україна не має договору
про надання правової допомоги, алі-
менти стягуються в порядку, встанов-
леному Кабінетом Міністрів України.

Якщо після виконання аліментних
зобов'язань один з батьків не виїхав на
постійне проживання у державу, з якою
Україна не має договорів про правову
допомогу, та залишився або повернувся
для постійного проживання в Україну,
порядок стягнення аліментів з ураху-
ванням сплаченої суми встановлюється
законодавством.

Якщо після набрання рішенням суду
законної сили, згідно з яким з одного із
батьків стягуються аліменти, він
виїжджає для постійного проживання у
державу, з якою Україна не має дого-
вору про правову допомогу, з нього за
рішенням суду до його виїзду за межі
України може бути стягнуто аліменти за
весь період до досягнення дитиною
повноліття.

Якщо після набрання законної сили
рішенням суду про сплату аліментів за
весь період до досягнення дитиною
повноліття особа, з якої стягуються
аліменти, продовжує постійно прожи-
вати в Україні або повертається в Украї-
ну для постійного проживання та
змінюються обставини, які вплинули на
визначення розміру аліментів, у судо-
вому порядку може бути встановлено
періодичне стягнення аліментів з
урахуванням сплаченої суми.

Якщо місце проживання батьків
невідоме, або вони ухиляються від
сплати аліментів, або не мають мож-
ливості утримувати дитину, дитині
призначається тимчасова державна до-
помога, яка не може бути меншою ніж
30 відсотків прожиткового мінімуму
для дитини відповідного віку. Виплата
тимчасової державної допомоги здійс-
нюється за рахунок коштів Державного
бюджету України. 

При визначенні розміру аліментів суд
враховує стан здоров'я та матеріальне
становище дитини, стан здоров'я та ма-
теріальне становище платника алімен-
тів, наявність у платника аліментів
інших дітей, непрацездатних чоловіка,
дружини, батьків, дочки, сина, інші
обставини, що мають істотне значення.
Відповідно до ч.2 ст. 182 Сімейного
Кодексу України мінімальний розмір
аліментів на одну дитину не може бути
меншим, ніж 30 відсотків прожитко-
вого мінімуму для дитини відповідного
віку, за винятком випадків, передба-
чених статтею 184 Кодексу, згідно якої
якщо розмір аліментів, визна-чений
судом у твердій грошовій сумі, менше

Обов'язок батьків 
утримувати дитину та його виконання

інформаційному бюлетені "Офіційний
вісник України" публікуються рішення
Європейського суду з прав людини.

Офіційне оприлюднення нормативно-
правових актів здійснюється після
включення їх до Єдиного державного ре-
єстру нормативних актів із зазначенням
присвоєного їм реєстраційного коду.

"Офіційний вісник України" є єдиним
офіційним друкованим виданням, у
якому опубліковуються всі нормативно-
правові акти, у тому числі акти цент-
ральних органів виконавчої влади, за-
реєстровані в Міністерстві юстиції.

Усі нормативно-правові акти, оголо-
шення про відкриття провадження та
резолютивні частини постанов суду пуб-
лікуються в "Офіційному віснику Украї-
ни" безоплатно для суб'єктів нормотво-
рення.

Основними передплатниками бюлетеня
"Офіційний вісник України" є органи
юстиції, міністерства, інші центральні
органи виконавчої влади, їх терито-
ріальні органи, Рада міністрів Автоном-
ної Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські, районні дер-
жавні адміністрації, підпорядковані їм
підприємства, установи і організації,
бібліотеки, навчальні та наукові заклади,
юридичні особи та громадяни.

10 років - з 1997 року по 2006 рік -
бюлетень виходив у світ щотижня.

Для оперативнішого доведення норма-
тивно-правових актів до громадян та
юридичних осіб з січня 2007 року "Офі-
ційний вісник України" видається двічі
на тиждень, що забезпечує офіційне
оприлюднення нормативно-правових ак-
тів у найкоротший строк після їх прий-
няття у встановленому порядку і
підписання.

З 23 лютого 2009 року разом із
Секретаріатом Кабінету Міністрів
України розроблено механізм та здійсню-
ється першочергове опублікування в
"Офіційному віснику України" актів
Кабінету Міністрів України. Зазначений
механізм дає змогу здійснювати офіційне
опублікування цих актів протягом 3-7
днів після їх надходження до Міністерст-
ва юстиції.

У 2010 році Міністерством юстиції
започатковано вихід спеціальних (термі-
нових) випусків "Офіційного вісника
України" наступного дня після отри-
мання актів законодавства.

Для зручності користування в "Офі-
ційному віснику України" двічі на рік
друкуються хронологічні покажчики до
актів, опублікованих у віснику, а також
один раз на рік - алфавітно-предметний
покажчик.

Відповідно до статті 3 Указу Пре-
зидента України від 13 грудня 1996 року
№ 1207 "Про опублікування актів законо-
давства в інформаційному бюлетені
"Офіційний вісник України" центральні
та місцеві органи виконавчої влади,
органи місцевого самоврядування зобо-
в'язані вжити заходів для забезпечення
підвідомчих їм підприємств, установ та
організацій інформаційним бюлетенем
"Офіційний вісник України".

Дорученням Прем'єр-міністра України
Азарова М.Я. від 12.07.2010 № 42125/1/1-
10 зобов'язано міністерства, інші
центральні органи виконавчої влади,
Раду міністрів Автономної Республіки
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мінімального розміру, передбаче-
ного частиною другою статті 182
Кодексу, то дитині призначається
відповідно до закону державна до-
помога в розмірі різниці між виз-
наченим розміром аліментів і 30
відсотками прожиткового мінімуму
для дитини відповідного віку. 
Той з батьків, з кого присуджено
стягнення аліментів на дитину, а
також той з батьків, до кого вимога
про стягнення аліментів не була
подана, зобов'язані брати участь у
додаткових витратах на дитину, що
викликані особливими обставинами
(розвитком здібностей дитини, її
хворобою, каліцтвом тощо).

Розмір участі одного з батьків у
додаткових витратах на дитину в
разі спору визначається за рішенням
суду, з урахуванням обставин, що
мають істотне значення.

Один із батьків може подати заяву
за місцем роботи, місцем виплати
пенсії, стипендії про відрахування
аліментів на дитину з його заробіт-
ної плати, пенсії, стипендії у розмірі
та на строк, які визначені у цій заяві.
Така заява може бути ним відк-
ликана.

За рішенням суду батьки можуть
бути звільнені від обов'язку утри-
мувати дитину, якщо дохід дитини
набагато перевищує дохід кожного з
них і забезпечує повністю її потре-
би.

Батьки мають право укласти
договір про сплату аліментів на
дитину, у якому визначити розмір та
строки виплати. Умови договору не
можуть порушувати права дитини,
які встановлені  Сімейним Кодексом
України. У разі невиконання одним
із батьків свого обов'язку за дого-
вором аліменти з нього можуть стя-
гуватися на підставі виконавчого
напису нотаріуса.

Той із батьків, з ким проживає
дитина, і той із батьків, хто прожи-
ває окремо від неї, з дозволу органу
опіки та піклування можуть укласти
договір про припинення права на
аліменти для дитини у зв'язку з пе-
редачею права власності на неру-
хоме майно (житловий будинок,
квартиру, земельну ділянку тощо).
Якщо дитина досягла чотирнадцяти
років, вона бере участь в укладенні
цього договору. У разі укладення
такого договору той із батьків, з ким
проживає дитина, зобов'язується
самостійно утримувати її.

Укладення договору не звільняє
того з батьків, хто проживає окремо,
від обов'язку брати участь у додат-
кових витратах на дитину.

Аліменти на дитину присуджу-
ються за рішенням суду від дня
пред'явлення позову.

Аліменти за минулий час можуть
бути присуджені, якщо позивач
подасть суду докази того, що він
вживав заходів щодо одержання
аліментів з відповідача, але не міг їх
одержати у зв'язку з ухиленням

останнього від їх сплати. У цьому
разі суд може присудити аліменти за
минулий час, але не більш як за три
роки.

Аліменти можуть бути стягнуті за
виконавчим листом за минулий час,
але не більш як за три роки, що
передували пред'явленню виконав-
чого листа до виконання.

Заборгованість за аліментами
стягується незалежно від досяг-
нення  дитиною повноліття.

Заборгованість за аліментами,
присудженими у частці від заробіт-
ку (доходу), визначається виходячи з
фактичного заробітку (доходу), який
платник аліментів одержував за час,
протягом якого не провадилося їх
стягнення.

Якщо платник аліментів не пра-
цював на час виникнення заборгова-
ності, але працює на час визначення
її розміру, заборгованість визна-
чається із заробітку (доходу), який
він одержує.

Якщо платник аліментів не
працював на час виникнення забор-
гованості і не працює на час виз-
начення її розміру, вона обчис-
люється виходячи із середньої за-
робітної плати працівника відпо-
відної кваліфікації або некваліфіко-
ваного працівника для даної міс-
цевості.

Розмір заборгованості за алі-
ментами обчислюється державним
виконавцем, а у разі спору - судом.

При виникненні заборгованості з
вини особи, яка зобов'язана сплачу-
вати аліменти за рішенням суду,
одержувач аліментів має право на
стягнення неустойки (пені) у розмірі
одного відсотка від суми неспла-
чених аліментів за кожен день
прострочення, розмір якої може бу-
ти зменшений судом з урахуванням
матеріального та сімейного стану
платника аліментів. Неустойка не
сплачується, якщо платник алі-
ментів є неповнолітнім.

З урахуванням матеріального та
сімейного стану платника аліментів
суд може відстрочити або розстро-
чити сплату заборгованості за алі-
ментами.

За позовом платника аліментів суд
може повністю або частково звіль-
нити його від сплати заборгованості
за аліментами, якщо вона виникла у
зв'язку з його тяжкою хворобою або
іншою обставиною, що має істотне
значення. Також від сплати заборго-
ваності платника аліментів може
звільнити суд, якщо буде встанов-
лено, що вона виникла внаслідок
непред'явлення без поважної при-
чини виконавчого листа до виконан-
ня особою, на користь якої при-
суджено аліменти.

Заступник начальника відділу
організації та контролю 

за виконанням рішень                                                                                                       
ГУЮ у Полтавській області

В.О. Пахар

Крим, Київську та Севастопольську міські
державні адміністрації вжити заходів для
забезпечення відповідних органів державної
влади, підприємств, установ та організацій
"Офіційним вісником України".
З 2003 року Міністерством юстиції у співпраці
з Українським інформаційно-правовим цент-
ром запроваджено централізовану систему
обліку та підтримки нормативно-правових
актів у контрольному стані шляхом випуску у
світ офіційного періодичного друкованого
видання у теках з роз'ємними замками
"Офіційний вісник України. Із змінами".

Тека (тверда обкладинка) розрахована на два
чи три номери бюлетеня. Перший з цих номерів
надсилається передплатникам у теці, а наступні
- у конвертах. До кожного номера бюлетеня
додається комплект "Зміни", у якому знахо-
дяться аркуші, які містять нову редакцію
частин актів чи доповнення до актів, які були
надруковані у попередніх номерах бюлетеня.
Підтримання у контрольному стані прово-
диться шляхом заміни або вставки окремих
аркушів з новими редакціями актів.

За 15 років існування у "Офіційному віснику
України" оприлюднено близько 45000 актів
законодавства, із них 13 кодексів, 3600 законів
України, 3200 указів Президента України, 90
розпоряджень Президента України, 14500
постанов Кабінету Міністрів України, 2000
розпоряджень Кабінету Міністрів України, 280
актів Конституційного Суду України, 2900
міжнародних договорів, 16400 нормативно-
правових актів міністерств та інших цент-
ральних органів виконавчої влади, інших
органів, зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України, 740 рішень Європейського суду з прав
людини, 75 регуляторних актів, що не підля-
гають державній реєстрації в Міністерстві
юстиції України, 850 оголошень про відкриття
проваджень в адміністративній справі щодо
оскарження нормативно-правового акта та 8
резолютивних частин постанов суду про
визнання нормативно-правового акта незакон-
ним або таким, що не відповідає нормативно-
правовому акту вищої юридичної сили.

Зазначене видання необхідне у роботі
міністерств, інших центральних органів вико-
навчої влади, їх територіальних органів,
підпорядкованих підприємств, установ та
організацій, Ради міністрів Автономної Респуб-
ліки Крим, міністерств, республіканських
комітетів та інших державних органів Авто-
номної Республіки Крим, обласних, районних
державних адміністрацій, їх відділів та
управлінь, підпорядкованих їм підприємств,
установ та організацій, органів місцевого само-
врядування, інших державних органів та
установ, зокрема тих, що займаються розроб-
кою проектів нормативно-правових актів та
міжнародних договорів, підготовкою та по-
данням нормативно-правових актів до Мініс-
терства юстиції або його територіальних
управлінь на державну реєстрацію, а також
судів, правоохоронних органів, працівників
юридичних служб, органів та установ юстиції,
підприємств, установ та організацій, учених-
правознавців.
Передплатні індекси: паперовий журнал -
40433; електронний варіант - 48345; у теках із
роз'ємними замками - 01546;

Провідний спеціаліст
відділу судової роботи, експертного

забезпечення правосуддя 
та систематизації законодавства

ГУЮ у Полтавській області
Л.А. Чистякова
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Довіреністю визнається письмове повно-
важення, яке видає одна особа (довіритель)
іншій особі (довіреному) для представ-
ництва перед третіми особами, Довіреність -
це односторонній правочин, який фіксує
межі повноважень представника, який, дію-
чи на підставі довіреності, створює права та
обов'язки безпосередньо для довірителя".

Особа, яка видає довіреність, називається
довірителем, а особа, яка отримує повнова-
ження за довіреністю - довіреним. Подібна
термінологія використовується і в договорі
доручення, за яким одна сторона зобо-
в'язується від імені і за рахунок іншої
сторони виконати певні юридичні дії. Проте
довіреність не тотожна договору доручення.
Співвідношення між ними таке: договір
доручення є підставою для видачі дові-
реності. У основі довіреності може бути і
договір експедиції, і трудовий договір.
Наприклад, матеріально відповідальній осо-
бі може бути видана довіреність для вчи-
нення дій, пов'язаних безпосередньо з
виконанням нею трудових обов'язків.

Якщо доручення є договором про пред-
ставництво, який визначає внутрішні
взаємовідносини між представником і тим,
кого він представляє, і сторони своїми
підписами підтверджують, які саме дії і
яким саме чином повинен виконати до-
вірений, який розмір винагороди його чекає
(якщо це передбачено договором), то дові-
реність як документ підписує лише дові-
ритель.

Довіреність адресована насамперед тре-
тім особам і має на меті довести до їх відома
те, що між представником і тим, кого він
представляє, існує домовленість, згідно з
якою виконання всіх угод, що буде укладати
представ-ник у межах довіреності, бере на
себе той, хто представляє. Юридична сила
довіреності не залежить від згоди представ-
ника на її видачу, як і обсяг повноважень,
якими довіритель наділяє довірену особу,
також з нею не погоджується. А ось здійс-
нення повноважень цілком залежить від волі
довіреної особи.

За обсягом повноважень розрізняють такі
види довіреностей:
- разова на виконання однієї конкретної дії
(наприклад, продати чи купити будинок);
- спеціальна - на виконання якихось одно-
рідних дій (наприклад, довіреність на отри-
мання авторського гонорару протягом року);
- генеральна (або загальна) - на загальне
управління майном довірителя. Генеральна
довіреність уповноважує особу на виконан-
ня не якоїсь окремої угоди чи якихось
певних категорій, а на укладання будь-яких
угод. Наприклад, особа, яка відбуває в
довготривале відрядження за кордон, може
видати генеральну довіреність, на підставі
якої уповноважена особа має право: укла-
дати всі дозволені законом правочини щодо
управління та розпорядження майном;
купувати, продавати, дарувати, приймати в
дарунок, обмінювати, заставляти і приймати
в заклад житлові будинки, інше майно;
проводити розрахунки за укладеними право-
чинами, приймати спадщину та відмовля-
тися від спадщини; отримувати належне
довірителеві майно (гроші, цінні папери), а
також документи від всіх осіб, установ,
підприємств та організацій, у тому числі з
відділень банків, інших кредитних установ,
установ зв'язку, пошти, телеграфу, розпо-
ряджатися рахунками в банках, отримувати
поштову, телеграфну та будь-яку іншу
кореспонденцію, в тому числі грошову чи
посилочну; вести від імені довірителя
справи в усіх судових установах з усіма
правами, які закон надає позивачеві, відпо-
відачеві, третій особі та потерпілому, в тому
числі з правом повної чи часткової відмови

від позовних вимог, визнання позову, зміни
предмета позову, укладання мирової угоди,
оскарження рішення суду, пред'явлення
виконавчого листа до стягнення, отримання
присудженого майна або грошей.

Закон вимагає, щоб довіреність була скла-
дена у письмовій формі, тому без письмової
форми - немає довіреності. Довіреності, які
видаються громадянам, мають бути пос-
відчені уповноваженими на це особами, Так,
щодо угод, які вимагають нотаріальної
форми, довіреність має бути посвідчена
державним чи приватним нотаріусом. До
нотаріально посвідчених довіреностей зок-
рема прирівнюються (ст. 40 Закону України
від  2 вересня 1993 р. “Про нотаріат”):
- довіреності осіб, які перебувають на ліку-
ванні в госпіталях, лікарнях, санаторіях,
будинках престарілих, посвідчені голов-
лікарями, начальниками госпіталів, заступ-
никами з медичної частини, черговими
лікарями;
- довіреності громадян, які перебувають під
час плавання на морських суднах або суднах
внутрішнього плавання, що плавають під
прапором України, посвідчені капітанами
цих суден;
- довіреності громадян, які перебувають у
розвідувальних, арктичних та подібних
експедиціях, посвідчені начальниками
експедицій:
- довіреності військовослужбовців, пос-
відчені командирами частин, з'єднань,
установ і закладів;
- довіреності осіб, які перебувають у місцях
позбавлення волі, посвідчені начальниками
виправно-трудових установ.

Довіреності, які видаються організаціями
для укладання будь-яких договорів, не
вимагають нотаріального посвідчення,
оскільки вони посвідчуються самою
організацією шляхом підпису її керівником
та скріплюються печаткою. Довіреності на
одержання чи видачу грошей та інших
матеріальних цінностей мають бути також
підписані головним бухгалтером.

Поряд з нотаріальною формою зако-
нодавець допускає випадки посвідчення
довіреності за місцем роботи, навчання або
місцем проживання довірителя. Це до-
віреності на: отримання заробітної плати та
інших платежів, пов'язаних з трудовими
відносинами; одержання винагороди авторів
та винахідників; одержання пенсії, до-
помоги та стипендії; отримання грошей з
Ощадбанку; одержання поштової та гро-
шової кореспонденції.

Довіреність повинна мати всі необхідні
реквізити: місце і дату складання, строк дії
(прописом), прізвище, ім'я, по батькові
довірителя та довіреної особи (повну назву
юридичної особи), місце проживання (місце
знаходження юридичної особи) представ-
ника та особи, яку представляють, а в
необхідних випадках - посаду, яку вони
займають, коло повноважень.

Строк дії довіреності встановлюється у
довіреності. Строк дії довіреності зазна-
чається літерами. Якщо строк довіреності не
зазначений, вона зберігає чинність до
припинення її дії. Довіреність без дати
видачі є нікчемною.

Довіреність підписується довірителем
особисто. Якщо громадянин внаслідок фі-
зичної вади, хвороби або з інших поважних
причин не може власноруч підписати дові-
реність, то за його проханням і в його
присутності та в присутності нотаріуса чи
іншої посадової особи, яка посвідчує дові-
реність, цей документ може бути підпи-
саний іншим громадянином, особу якого
встановлює нотаріус.

Довіреності від імені неповнолітніх віком
від 14 до 18 років, а також від імені осіб, які

в судовому порядку визнані обмежено
дієздатними, можуть бути посвідчені лише
за умови, що вони вчиняються за згодою
батьків (усиновителів), піклувальників.
Міністерство юстиції України затверджує
зразки окремих видів довіреності. Так,
довіреність на отримання заробітної плати
може мати такий вигляд:

Дія довіреності може бути припинена і до
закінчення вказаного у ній строку у ви-
падках:
- скасування довіреності особою, яка її
видала;
- відмови від довіреності особи, якій вона
була видана:
- припинення повноважень юридичної
особи;
- смерті, визнання недієздатною чи обме-
жено дієздатною або безвісно відсутньою як
особи, яка видала довіреність, так і
довіреної особи.

Скасовуючи довіреність, довіритель зобо-
в'язаний повідомити про це довірену особу,
а також заінтересованих третіх осіб, оскіль-
ки права та обов'язки, які випливають з
довіреності, зберігають силу для довіреної
особи доти, доки вона не дізнається (або
повинна буде дізнатися) про припинення дії
довіреності. При припиненні довіреності
представник чи його правонаступник зобо-
в'язаний негайно повернути довіреність.

Водночас ч. 4 ст, 249 ЦК передбачає
можливість видавати так звані безвідкличні
довіреності, тобто довіреності, які збері-
гають свою силу протягом зазначеного
строку і які не можна скасувати.

Представник зобов'язаний виконувати
покладені на нього обов'язки особисто.
Проте законодавець передбачає випадки,
коли довірена особа може передоручити
здійснення наданих їй повноважень іншій
особі, а саме:
- якщо передоручення передбачене в дові-
реності;
- якщо передоручення необхідне для охо-
рони Інтересів особи, яка видала
довіреність.

При цьому довірена особа не має змоги
сповістити довірителя й отримати його
згоду на передоручення.

Довіреність, видана в порядку передо-
ручення, підлягає нотаріальному посвід-
ченню після подання основної довіреності, в
якій застережене право на передоручення
або після подання доказів того, що пред-
ставник за основною довіреністю виму-
шений робити це для охорони Інтересів
особи, яка видала довіреність.

Представник, який передав свої
повноваження іншій особі, зобов'язаний при
першій нагоді сповістити про це довірителя
і надати йому відомості щодо нової
довіреної особи. Невиконання цього обо-
в'язку покладає на особу, яка передала
повноваження, відповідальність за дії нової
довіреної особи як за свої власні.

Передоручення може бути скасоване у
будь - який час як довірителем, так і
довіреною особою, яка його видала.

Повноваження за нотаріально посвідче-
ними довіреностями можуть бути передані
телеграфом. У цих випадках телеграма-до-
ручення складається безпосередньо з тексту
доручення та посвідчувального напису
нотаріуса з розшифруванням його печатки.

Державний виконавець 
відділу примусового виконання рішень

управління державної 
виконавчої служби 

ГУЮ  у Полтавській області
С.В. Мороз

Доручення, довіреності та їх види
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Частиною 3 ст. 42 Земельного кодексу

встановлено, що порядок використання

земельних ділянок, де розташовані

багатоквартирні жилі будинки, а також,

належні до них будівлі, споруди та при-

будинкові території, визначається спів-

власниками.  Якщо в жилому будинку

приватизовано частину квартир, пи-

тання про користування прибудинко-

вою територією вирішується відповідно

до положень ст. 88 Земельного кодексу,

зокрема, ч.1 даної статті передбачає,

що володіння,   користування   та   роз-

порядження  земельною  ділянкою,   яка

перебуває у спільній частковій   влас-

ності, здійснюються за згодою всіх

співвласників згідно з договором,  а у

разі недосягнення згоди - у судовому

порядку. 

На відповідних територіях державний

контроль за використанням та охо-

роною земель, лісів, надр, води, атмос-

ферного повітря, рослинного і тварин-

ного світу та інших природних ресур-

сів, додержанням санітарних і ветери-

нарних правил, збиранням, утилізацією

і захороненням промислових побутових

та інших відходів, додержанням правил

благоустрою здійснюють органи міс-

цевого самоврядування (Закону України

"Про місцеве самоврядування в Україні

№ 280/97-ВР від 21.05.1997"). 

За порушення ст. 77.13 "Правил благо-

устрою та забезпечення чистоти і по-

рядку в м. Полтава", затверджених

рішенням п'ятнадцятої сесії міської

ради п'ятого скликання від 05.06.2007 зі

змінами від 06.07.2010 передбачена

заборона їздити по газонах, парку-

ватися на них, залишати автотранспорт-

ні засоби, механізми на внутрікварталь-

них проїздах, в місцях де вони зава-

жають проїзду спеціальних машин

швидкої допомоги, пожежних машин,

прибиральної та аварійної техніки, а

також влаштовувати постійні стоянки

службового та приватного транспорту

на прибудинкових територіях, при-

леглих територіях до авто гаражів, авто-

стоянок тощо.

Особливе місце в системі державного

екологічного контролю посідають

органи прокуратури. Зокрема, Гене-

ральний прокурор України та підпо-

рядковані йому прокурори здійснюють

контрольну функцію в порядку проку-

рорського нагляду за додержанням

законності у сфері охорони навколиш-

нього середовища, форми і методи

якого передбачені Законом України

"Про прокуратуру" № 1789-XII ч. 3

ст. 19 (зі змініми) . Відповідно до цього

Закону органи прокуратури проводять

перевірки виконання екологічного

законодавства, вносять протести і

подання на виявлені правопорушення,

звертаються з позовами до судів про

відшкодування шкоди, заподіяної в

результаті порушення екологічного

законодавства, та про припинення

екологічно небезпечної діяльності. У

системі органів прокуратури діють

також спеціальні природоохоронні про-

куратури на правах міжрайонних з

підпорядкуванням прокурорам област-

ей. Ці органи здійснюють нагляд за

дотриманням і правильним застосуван-

ням екологічного законодавства підпри-

ємствами, установами, організаціями

незалежно від їх підвідомчості. 

Державна автомобільна інспекція

Міністерства внутрішніх справ (ДАІ)

здійснює контроль за додержанням

правил охорони навколишнього при-

родного середовища від шкідливого

впливу автомототранспортних засобів.

Відповідно до Закону України "Про

дорожній рух" № 3353-XII від

30.06.1993 (зі змінами) ДАІ здійснює

контроль за дотриманням власниками

(володільцями) транспортних засобів

вимог щодо охорони довкілля від

шкідливого впливу транспортних засо-

бів. Під час виконання службових

обов'язків працівники ДАІ мають право

перевіряти виконання власниками

(володільцями) транспортних засобів

вимог законодавства, у тому числі

правил, норм, стандартів, що стосу-

ються забезпечення охорони атмосфер-

ного повітря; зупиняти транспортні

засоби у разі наявних ознак, що свід-

чать про їх технічну несправність або

забруднення навколишнього природ-

ного середовища (Положення про

Державну автомобільну інспекцію

Міністерства внутрішніх справ № 341

від 14.04.1997 (зі змінами)). 

Державна санітарно-епідеміологічна

служба України відповідно до вимог

Закону України "Про забезпечення

санітарного та епідемічного благо-

получчя населення" № 4004-XII від

24.02.1994 (зі змініми) здійснює дер-

жавний нагляд щодо впровадження

заходів по санітарно-епідемічному бла-

гополуччю населення, а також контроль

за дотриманням юридичними і фізич-

ними особами санітарного законо-

давства з метою попередження, вияв-

лення, зменшення та усунення шкідли-

вого впливу небезпечних факторів на

здоров'я людей, за виконанням програм,

що стосуються впливу факторів навко-

лишнього середовища на здоров'я

людей. 

У ст. 152 "Кодексу України про

адміністративні правопорушення"

№ 8073-Х від 07.12.1984 (зі змінами)

зазначено: "Порушення правил благо-

устрою територій міст та інших насе-

лених пунктів, а також недодержання

правил щодо забезпечення чистоти і

порядку в містах та інших населених

пунктах - тягнуть за собою попе-

редження або накладення штрафу на

громадян від одного до трьох неопо-

датковуваних мінімумів доходів гро-

мадян і попередження або накладення

штрафу на посадових осіб - від трьох до

семи неоподатковуваних мінімумів до-

ходів громадян". Розглядають справи

про адміністративні правопорушення

зазначені в ст. 152 адміністративні

комісії при виконавчих органах міських

рад ( ст. 218 КУпАП) . Про  вчинення

адміністративного  правопорушення

складається протокол уповноваженими

на те посадовою особою  або  представ-

ником громадської організації чи

органу громадської самодіяльності.

Протокол  про  адміністративне  право-

порушення,  у  разі його оформлення,

складається у  двох  екземплярах,  один

з  яких  під розписку  вручається  особі,

яка притягається до адміністративної

відповідальності (ст. 254 КУпАП).У

справах про адміністративні прав-

опорушення, що розглядаються орга-

нами,  зазначеними в ст.  218 (КУпАП),

протоколи про правопорушення мають

право складати: органи внутрішніх

справ; посадові особи, уповноважені на

те виконавчими комітетами міських

рад; члени громадського формування з

охорони громадського порядку і дер-

жавного  кордону  (ст. 255 КУпАП). 

Провідний спеціаліст відділу
організаційної роботи, 

документування та контролю                                                      
ГУЮ у Полтавській області

Л.В. Романко

Захист прав громадян - мешканців багатоквартирних будинків
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Шлюбом є сімейний союз жінки та
чоловіка, зареєстрований в державному
органі реєстрації актів цивільного
стану. Проживання однією сім'єю жінки
та чоловіка без шлюбу не є підставою
для виникнення у них прав та обов'язків
подружжя (стаття 21 Сімейного кодексу
України - далі СК).

Шлюбний вік для чоловіків та жінок
встановлюється у вісімнадцять років.
Особи, які бажають зареєструвати
шлюб, мають досягти шлюбного віку на
день реєстрації шлюбу (стаття 22 СК).  

Шлюб реєструється після спливу
одного місяця від дня подання особами
заяви про реєстрацію шлюбу.

Відповідно до Правил державної
реєстрації актів цивільного стану в
Україні, затверджених наказом Мініс-
терства юстиції України від 18 жовтня
2000р. № 52/5 (у редакції наказу
Мін'юсту від 24 грудня 2010р.
№ 3307/5) /далі - Правила реєстрації/
державна реєстрація  шлюбу із засудже-
ними, які відбувають покарання в
установах виконання покарань, прово-
диться відділом державної реєстрації
актів цивільного стану реєстраційної
служби за місцезнаходженням цієї
установи на загальних підставах,
передбачених законодавством України.

Адміністрація установи виконання
покарань забезпечує засуджену особу
бланком заяви про державну реєст-
рацію шлюбу встановленої форми.
Після заповнення засудженим тієї
частини заяви, яка стосується його,
начальник установи виконання пока-
рань звіряє вказані в заяві відомості з
паспортом або паспортним документом,
який  міститься в особовій справі
засудженого, засвідчує справжність
його підпису, відповідно до ст. 78 За-
кону України "Про нотаріат" та направ-
ляє цю заяву особі, з якою засуджений
бажає зареєструвати шлюб. Одночасно
цій особі повідомляються наймену-
вання та адреса відділу державної
реєстрації актів цивільного стану
реєстраційної служби, у якому буде
проводитися реєстрація шлюбу. 

При погодженні на державну реєст-
рацію шлюбу із засудженим особа
заповнює отриману заяву в тій частині,
що стосується її, у відділі державної
реєстрації актів цивільного стану реєст-
раційної служби за місцезнаходженням
установи виконання покарань. 

Якщо особа, яка погодилась на
державну реєстрацію шлюбу із за-
судженим, не може через поважні
причини особисто подати отриману
заяву про державну реєстрацію шлюбу
до відділу державної реєстрації актів
цивільного стану реєстраційної служби
за місцезнаходженням установи вико-
нання покарань, заяву засудженого та

заяву з відомостями про себе, справ-
жність підпису на якій має бути нота-
ріально засвідчено, особа надсилає
поштою до цього відділу (п. 20 глави 2
розділу ІІІ Правил реєстрації.)

Відділ державної реєстрації актів
цивільного стану реєстраційної служби,
який отримав заяву (заяви) про держав-
ну реєстрацію шлюбу, призначає дату та
час державної реєстрації шлюбу, про
що заздалегідь повідомляє наречених, а
також адміністрацію установи вико-
нання покарань, у якій утримується
засуджена особа, яка бажає зареєстру-
вати шлюб  (п. 21  глави 2 розділу ІІІ
Правил реєстрації).

Державна реєстрація шлюбу прово-
диться у присутності нареченого та
нареченої у приміщенні, визначеному
адміністрацією установи виконання по-
карань (п. 22  глави 2 розділу ІІІ Правил
реєстрації).

Державна реєстрація шлюбу з
особами, щодо яких як запобіжний
захід обрано взяття під варту, здійсню-
ється відділом державної реєстрації
актів цивільного стану в слідчих
ізоляторах лише з письмового дозволу
органу дізнання або суду, у про-
вадженні яких знаходиться справа, у
тому самому порядку і за тими самими
правилами, які встановлені для дер-
жавної реєстрації шлюбу в установах
виконання покарань.

Підставою для державної реєстрації
розірвання шлюбу є: рішення суду про
розірвання шлюбу, яке набрало законної
сили; спільна заява про розірвання
шлюбу подружжя, яке не має дітей;
заява про розірвання шлюбу одного з
подружжя та рішення суду про
визнання другого з подружжя безвісно
відсутнім, недієздатним.

Державна реєстрація розірвання
шлюбу може проводитись незалежно
від строку, що минув після постанов-
лення судом рішення про розірвання
шлюбу, яке набрало чинності.

Розірвання шлюбу, здійснене  судом
до набрання чинності Законом України
"Про державну реєстрацію актів ци-
вільного стану" (27.07.2010), підлягає
державній реєстрації у відділі держав-
ної реєстрації актів цивільного стану
реєстраційної служби.

Державна реєстрація розірвання
шлюбу може бути проведена відділом
державної реєстрації актів цивільного
стану за нотаріально засвідченою  або
прирівняною до нотаріально засвідче-
ної заявою одного з подружжя, якщо
актовий запис про розірвання шлюбу
вже складено за заявою другого з
подружжя на підставі рішення суду про
розірвання шлюбу або на підставі
вироку суду про засудження одного з
подружжя до позбавлення волі на строк

не менш як три роки до набрання
чинності Законом України "Про дер-
жавну реєстрацію актів цивільного
стану", у разі якщо така особа не може з
поважної причини особисто з'явитися
до відділу державної реєстрації актів
цивільного стану.

Державна реєстрація розірвання
шлюбу подружжя, яке не має дітей,
проводиться на підставі письмової
заяви про розірвання шлюбу , у якій
повинно бути зазначено про відсутність
у них спільних дітей, після закінчення
одного місяця від дня подання такої
заяви, якщо вона не була відкликана, у
присутності хоча б одного з подружжя. 

Якщо один із подружжя через по-
важну причину не може особисто
подати заяву про розірвання шлюбу до
відділу державної реєстрації актів
цивільного стану, таку заяву, справж-
ність підпису на якій має бути нота-
ріально засвідченою або прирівняну до
неї, від його імені може подати другий з
подружжя (ст. 106 СК  пункт 14 глави 3
розділу ІІІ Правил реєстрації).

Начальник установи покарань зас-
відчує справжність підпису особи, яка
перебуває в такій установі. Засвідчення
начальником установи виконання по-
карань справжності підпису на доку-
ментах прирівнюється до нотаріального
засвідчення  справжності підпису (п.1
ст.78  Закону України "Про  нотаріат").

У разі  розірвання шлюбу державним
органом реєстрації актів цивільного
стану реєстраційної служби шлюб
припиняється у день реєстрації розір-
вання шлюбу.

У разі розірвання шлюбу судом шлюб
припиняється у день набрання чинності
рішенням суду про розірвання шлюбу.

При розірвані шлюбу особа, яка
змінила прізвище при державній
реєстрації шлюбу, визначає для себе чи
надалі іменуватися цим прізвищем або
відновити дошлюбне прізвище.

Статтею 235 Цивільного процесу-
ального кодексу України, яка регулює
порядок розгляду справ окремого
провадження, визначено, що у рішенні
суду про розірвання шлюбу зазна-
чається про вибір прізвища тим з
подружжя, який змінив прізвище під
час державної реєстрації шлюбу, що
розривається.

У разі, якщо питання про вибір
прізвища не буде предметом розгляду
суду, це призведе до необхідності пов-
торного звернення особи та ухвалення
судом додаткового рішення.

Заступник начальника служби -
начальник відділу ДРАЦС РС

ГУЮ у Полтавській області
О.В. Сінєльнікова

Реєстрація та розірвання шлюбу
із засудженими до позбавлення волі
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Відмова у відкритті провадження 
в адміністративних справах

Згідно зі статтями 105 - 106 КАСУ
позовна заява має бути подана до
адміністративного суду у письмовій
формі та повинна містити наступні
відомості: найменування 
- адміністративного суду, до якого
подається позовна заява; 
- ім'я чи назву позивача, поштову
адресу, а також номер засобу зв'язку та
адресу електронної пошти, якщо такі є; 
- ім'я або назву відповідача, посаду й
місце служби посадової чи службової
особи, поштову адресу, а також номер
засобу зв'язку та адресу електронної
пошти, якщо такі відомі; 
- зміст позовних вимог (нагадаємо, що
ними можуть бути вимоги на захист
прав, свобод чи інтересів осіб виключно
у сфері публічно-правових відносин -
наприклад, вимоги про скасування або
визнання нечинним рішення відпо-
відача - суб'єкта владних повноважень,
про зобов'язання відповідача - суб'єкта
владних повноважень прийняти рішен-
ня або вчинити певні дії чи утриматися
від їх вчинення, про стягнення з
відповідача коштів на відшкодування
шкоди, завданої його незаконним рі-
шенням, дією чи бездіяльністю, тощо); 
- виклад обставин, якими позивач
обґрунтовує свої вимоги (на під-
твердження цих обставин позивач
зазначає докази, про які йому відомо і
які можуть бути використані судом); 
- у разі необхідності - клопотання про
звільнення від сплати судового збору;
про звільнення від оплати правової
допомоги і забезпечення надання пра-
вової допомоги, якщо відповідний
орган відмовив особі у забезпеченні
правової допомоги; про призначення
судової експертизи; про витребування
доказів; про виклик свідків тощо; 
- перелік документів та інших мате-
ріалів, що додаються (в обов'язко-вому
порядку - копії позовної заяви та копії
всіх документів, що приєднуються до
неї, відповідно до кількості відповідачів
та документ про сплату судового збору). 
Позовна заява підписується позивачем
або його представником із зазначенням
дати підписання заяви. Якщо позовна
заява подається представником пози-
вача, то до неї мають додаватися дові-
реність чи інший документ, що
підтверджує повноваження такого
представника на подання позову і,
можливо, на подальше представництво
в суді під час розгляду цього позову, а
також мають бути вказані ім'я
представника, його поштова адреса,
номер телефону та адреса електронної
пошти, якщо вони є. Позовну заяву
може бути підписано однією з таких
компетентних осіб: при поданні від
імені юридичної особи - уповно-
важеною посадовою особою юридичної
особи (наприклад, директором чи го-

ловою правління) або представником
підприємства (юрисконсультом, адвока-
том тощо); при поданні від імені фі-
зичної особи - самою фізичною особою
або її представником (юрисконсультом,
адвокатом та ін.). 

Щодо самої процедури подання
позовної заяви, то існує два варіанти її
проведення. 

По-перше, позовна заява з необ-
хідними копіями (залежно від кількості
відповідачів) може бути подана безпо-
середньо до канцелярії відповідного
суду. При цьому варто зробити одну
зайву копію, яка, на прохання особи, що
її подає, реєструється працівником
канцелярії (на ній проставляються дата
подання, підпис працівника канцелярії
та печатка канцелярії) і повертається
позивачу чи його представнику. Ця
завірена копія може знадобитися у
майбутньому, оскільки буде доку-
ментальним підтвердженням подання
позову. 

По-друге, позовну заяву можна
направити на адресу суду поштою. Але
тут необхідно потурбуватися про те,
щоб у відправника залишилося доку-
ментальне підтвердження того, що і
коли він направив на адресу суду, - це не
важко зробити, використавши таку
форму відправлення, як цінний лист з
описом вкладення. 

Але незалежно від обраного способу
подання заяви до адміністративного
суду, слід пам'ятати, що до заяви обо-
в'язково має бути додана квитанція про
сплату судового збору. 

Якщо позовну заяву було оформлено
з дотриманням усіх викладених вимог
законодавства (до речі, як зазначено у ч.
2 ст. 105 КАСУ, на прохання позивача
службовцем апарату адміністративного
суду може бути надана допомога в її
оформленні) та немає інших підстав для
повернення позовної заяви або відмови
у відкритті провадження в адміністра-
тивній справі, суддя не пізніше наступ-
ного дня після надходження заяви до
адміністративного суду постановляє
ухвалу про відкриття провадження, ко-
пія якої невідкладно після поста-
новлення надсилається особам, які
беруть участь у справі, разом з інфор-
мацією про їхні процесуальні права і
обов'язки (відповідачам надсилаються
також копії позовної заяви та доданих
до неї документів). 

А от у разі, якщо позовну заяву було
подано без додержання викладених
вимог щодо її форми та змісту, вона
залишається без руху, про що суддя
постановляє відповідну ухвалу (в ній,
зокрема, мають бути зазначені конкрет-
ні недоліки позовної заяви, через які її
залишено без руху, та спосіб їх усу-
нення) й негайно надсилає її копію
позивачеві, одночасно надаючи йому

Видача документів

про державну реєстрацію

актів цивільного стану

Органи державної   реєстрації   актів
цивільного стану на підтвердження
проведеної державної  реєстрації  актів
цивільного стану  видають відповідні
свідоцтва та витяги з Державного
реєстру актів цивільного стану гро-
мадян. 

Видача документів про державну
реєстрацію актів цивільного стану  за-
безпечує офіційне визнання та під-
твердження державою фактів на-
родження фізичної  особи  та  її по-
ходження,  шлюбу, розірвання  шлю-
бу, зміни імені, смерті та сприяє
належній реалізації законних прав та
інтересів фізичної особи. Видача сві-
доцтв  про  державну  реєстрацію  ак-
тів цивільного стану про народження,
шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені,
смерть здійснюється на підставі
складеного актового запису цивіль-
ного стану у повній відповідності до
нього. Коли оригінал свідоцтва про
державну реєстрацію актів цивільного
стану вкрадено, загублено, пошкодже-
но чи знищено, а також у разі вне-
сення змін до  актового  запису  чи
його поновлення. 

Повторно свідоцтво  видається  на
підставі актового запису цивільного
стану за заявою особи, щодо якої
складено запис, батькам, усиновлю-
вачам, опікунам, піклувальникам,
представникам закладу охорони
здоров'я, навчального або іншого ди-
тячого закладу, де постійно перебуває
дитина, органу опіки та піклування.

Свідоцтво про смерть повторно
видається другому з подружжя,а також
дітям,  у  тому  числі  й  усиновленим,
та  їх  законним представникам,  близь-
ким родичам померлого (братам і
сестрам, онукам, діду і бабі як з боку
батька, так і з боку матері), особі, яка є
спадкоємцем за законом або заповітом,
представникові органу опіки та піклу-
вання у разі виконання ним повно-
важень  з  опіки  та піклування  стосов-
но  осіб,  які  мають  право на отри-
мання такого свідоцтва. 

Особі, позбавленій батьківських
прав,  свідоцтва про народження дітей
повторно не видаються. 

Після припинення шлюбу внаслідок
його  розірвання  свідоцтва про шлюб
повторно не видаються. 

Декретом Кабінету Міністрів  Украї-
ни  від 30.04.93  N 43-93  "Про держав-
не мито" передбачено сплату держав-
ного мита за видачу повторного
свідоцтва .

Видача витягів  з  Державного  реєст-
ру актів цивільного стану громадян
видача  яких здійснюється відділами
державної реєстрації актів цивільного
стану,  складаються у формі витягів з
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строк для усунення недоліків. Цей
строк, як зазначено у ч. 1 ст. 108 КАСУ,
має бути "достатній для усунення
недоліків" - отже, він визначається суд-
дею з врахуванням необхідного часу
для повідомлення позивачеві про
залишення заяви без руху у зв'язку з
допущеними недоліками та для їх
усунення (тобто тривалість вказаного
строку може бути різною залежно від
певних обставин у кожному окремому
випадку виявлення у позовній заяві
недоліків). 

Якщо позивач відповідно до вказівок
судді у встановлений ним строк усуне
недоліки позовної заяви, вона прий-
мається судом і відповідно до ч. 2 ст.
108 КАСУ вважається поданою в день
її первинного подання до адміністра-
тивного суду. В іншому ж разі (коли
недоліки не було усунено позивачем у
наданий йому для цього термін)
позовна заява вважається неподаною і
повертається позивачеві. Окрім цього
випадку, позовна заява також повер-
тається позивачеві у разі подання
позивачем до відкриття провадження в
адміністративній справі заяви про її
відкликання; якщо позовну заяву було
подано особою, яка не має адміністра-
тивної процесуальної дієздатності, або
від імені позивача особою, яка не має
повноважень на ведення справи; коли у
провадженні цього або іншого адмініс-
тративного суду вже перебуває справа
про спір між тими самими сторонами,
про той самий предмет і з тих самих
підстав; якщо справа не підсудна цьому
адміністративному суду (ч. 3 ст. 108
КАСУ). Копія ухвали про повернення
позовної заяви невідкладно надси-
лається особі, яка її подала, разом із
позовною заявою й усіма доданими до
неї матеріалами. 

Залишення заяви без руху є, певною
мірою, умовною санкцією за пору-
шення вимог процесуального законо-
давства - адже хоча позивач й зазнає
деяких труднощів у зв'язку з тим, що
позовна заява не розглядається в
адміністративному суді до вчинення
позивачем відповідних дій, однак їх
неважко подолати шляхом виконання
вказівок судді, які містяться в ухвалі
про залишення заяви без руху. А от
відмова судді у відкритті провадження
тягне для позивача настання набагато
більш несприятливих наслідків - адже
згідно з ч. 5 ст. 109 КАСУ повторне
звернення тієї ж особи до адміністра-
тивного суду з таким же самим по-
зовом, щодо якого постановлено ухвалу
про відмову у відкритті провадження,
не допускається. 

Вичерпний перелік підстав для
відмови у відкритті провадження в
адміністративній справі наведено у ч. 1
ст. 109 КАСУ, відповідно до якої суддя
відмовляє у відкритті провадження
лише у наступних випадках: 
- заяву не належить розглядати в
порядку адміністративного судочинст-

ва; 
- у спорі між тими самими сторонами,
про той самий предмет і з тих самих
підстав існують такі, що набрали
законної сили: постанова суду чи
ухвала суду про відмову у відкритті
провадження в адміністративній спра-
ві, про закриття провадження в такій
справі у зв'язку з відмовою позивача від
адміністративного позову або прими-
ренням сторін; 
- настала смерть фізичної особи чи
припинено юридичну особу, які звер-
нулися із позовною заявою або до яких
пред'явлено адміністративний позов,
якщо спірні правовідносини не допу-
скають правонаступництва. 

Незважаючи на такий невеликий та
цілком обґрунтований перелік підстав
для відмови у відкритті провадження в
адміністративній справі, у позивача все
ж таки можуть виникнути якісь запе-
речення з цього приводу - за таких
обставин він може оскаржити відповід-
ну ухвалу суду. 

Наприкінці слід звернути увагу на
існування поряд з вищезазначеними
санкціями, передбаченими законо-
давством за невиконання зацікавленою
особою умов реалізації права на
судовий захист своїх прав, свобод та
інтересів у сфері публічно-правових
відносин, ще однієї - залишення позов-
ної заяви без розгляду. При цьому за
своїм значенням для позивача вона
майже збігається із поверненням
позовної заяви - різниця між вказаними
санкціями за порушення процесуаль-
них вимог законодавства полягає у
тому, що залишення позовної заяви без
розгляду застосовується у тому разі,
коли провадження у справі вже
почалося (це випливає із пунктів 4 та 8
ст. 155 КАСУ, в яких підставами зали-
шення заяви без розгляду названо
повторну неявку позивача у судове
засідання без поважних причин або без
повідомлення ним про причини непри-
буття, а також залишення позивачем
судового засідання до закінчення су-
дового розгляду без поважних причин,
якщо ним не було подано до суду заяву
про судовий розгляд справи за його
відсутності). 

Отже, порушення встановленого
законодавством порядку пред'явлення
адміністративного позову, залежно від
того, які ж саме вимоги КАСУ не були
виконані, тягне за собою застосування
однієї з передбачених законом санкцій -
повернення позовної заяви, залишення
позовної заяви без руху, відмову у
відкритті провадження в адміністра-
тивній справі.

Головний державний виконавець
відділу примусового 

виконання рішень
управління державної виконавчої 

служби ГУЮ у Полтавській області
В.М. Солодовник

Державного реєстру актів цивільного
стану громадян. 

Право на отримання витягу з Реєстру
стосовно відомостей про себе  та  про
своїх  родичів  має  фізична  особа  по
досягненні 16-річного  віку  за  умови
пред'явлення паспорта або паспорт-
ного документа і документів, що
підтверджують  родинні  стосунки між 
заявником та особою, щодо якої
складено актовий запис. 

Витяг з   Реєстру   про  реєстрацію
народження дитини  може видаватися
її  батькам  та  усиновлювачам  (неза-
лежно від віку дитини), а також опіку-
нам, піклувальникам, адміністрації
закладу охорони здоров'я,  навчаль-
ного або  іншого  дитячого  закладу,  де
постійно перебуває дитина. У цьому
разі зазначений витяг видається пред-
ставникові відповідного  закладу  за
умови  пред'явлення  ним довіреності,
паспорта або паспортного документа.

Батькові, матері,   усиновлювачеві
дитини,  які  позбавлені батьківських
прав,  витяг  про  реєстрацію  на-
родження  дитини  не видається. 

Витяг з  Реєстру  про  реєстрацію
смерті видається другому з подружжя,
а також батькам, сестрам, онукам,
дідові, бабі та іншим родичам помер-
лої особи при наявності документів,
що підтверджують родинні чи сімейні
стосунки;  спадкоємцям  померлої
особи,  якщо родинні  стосунки  та/або
право  на  спадкування  підтверджу-
ється документально.

Витяги з Державного реєстру актів
цивільного  стану  громадянпро  про-
ведену державну реєстрацію акта
цивільного стану видаються відділами
державної реєстрації актів цивільного
стану на  підставі письмової  заяви
фізичної особи.  До заяви додається
документ провнесення плати за
видачу  витягу  з  Реєстру,  яка  стано-
вить  73 гривні. 

На безоплатне  отримання  витягу з
Реєстру мають право особи, що
проживають за кордоном, стосовно
яких державна реєстрація актів ци-
вільного   стану  проведена   відповід-
ними  органами  державної реєстрації
актів  цивільного  стану  України,  при
надісланні їм витягу  до  компетентних
органів іноземних держав для по-
дальшого вручення; особи, що звер-
нулися за  видачею  витягу  про  те,  що
реєстрація  народження  проведена
відповідно  до  частини  першої статті
135 Сімейного кодексу України; особи,
що звернулися за  видачею  витягу для
отримання допомоги у зв'язку з на-
родженням дитини, а також для отри-
мання допомоги на поховання.

Провідний спеціаліст відділу 
ДРАЦС РС

Диканського РУЮ 
у Полтавської області

Л.В. Карпенко
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Поняття і сутність самочинного
(самовільного) будівництва

У сучасній правовій системі України
вживається два терміни: самовільне
будівництво ісамочинне будівництво.
Відповідно до ст. 375 ЦК України,
власник земельної ділянки маєправо
зводити на ній будівлі та споруди,
створювати закриті водойми, здійсню-
вати перебудову, а також дозволяти
будівництво на своїй ділянці іншим
особам. Власник земельної ділянки
набуває право власності на зведені ним
будівлі, споруди та інше нерухоме
майно, Право власника на забудову
здійснюється ним за умови додер-
жання архітектурних, будівельних,
санітарних, екологічних та інших норм
і правил, а також за умови викорис-
тання земельної ділянки за її цільо-
вим призначенням.

Згідно ст. 376 ЦК України, житловий
будинок, будівля, споруда, інше неру-
хоме майно вважаються самочинним
будівництвом, якщо вони збудовані або
будуються на земельній ділянці, що не
була відведена для цієї мети, або без
належного дозволу чи належно затвер-
дженого проекту, або з істотними по-
рушеннями будівельних норм і правил.
Як зазначено у Постанові Вищого
Господарського Суду України від
14.03.2007 року у справі N 11/510-05,
вказана норма (ч. 1 ст. 376 ЦК України)
стосується лиже нерухомого майна. В
силу ч. 1 ст. 181 ЦК України, до неру-
хомих речей (нерухоме майно, неру-
хомість) належать земельні ділянки, а
також об'єкти, розташовані на земель-
ній ділянці, переміщення яких є
неможливим без їх знецінення та зміни
їх призначення В частині вище поданої
норми - ч. 1 ст. 376 ЦК України -
дублює вказане визначення і ч. 10 ст.
29 Закону України "Про планування і
забудову територій", згідно якої
здійснення будівельних робіт на
об'єктах містобудування без дозволу на
виконання будівельних робіт або його
перереєстрації, а також здійснення не
зазначених у дозволі будівельних робіт
вважається самовільним будівництвом
і тягне за собою відповідальність
згідно з законодавством.

За аналогією виконання підготовчих
робіт без дозволу на виконання підго-
товчих робіт або виконання підготов-
чих робіт, не передбачених зазначеним
дозволом, вважається самочинним бу-
дівництвом з відповідними наслідками
в частині застосування штрафних
санкцій.

Також один із випадків, коли
будівництво є самочинним, визначає
Положення про порядок надання доз-
волу на виконання будівельних робіт
Якщо дозвіл на виконання будівельних
робіт не було завчасно продовжено
після закінчення його терміну, то
будівництво вважається самовільним.
Вищезазначене Положення містить
також перелік будівельних робіт, на які
не вимагається дозвіл. Такими ро-
ботами, згідно п.п. 4.1 - 4.10 Положен-
ня, є: - поточний ремонт будівель тас-
поруд без зміни призначення при-

міщень; капітальний ремонт та ре-
конструкція повітряних лінійних
електромереж; відновлення просілого
або влаштування нового мостіння
навкругибудівлі з метою охорони грун-
ту під фундаментами від розмивання
або перезволоження;
- захист мереж від електрокорозії;
відновлення або улаштування нових
тротуарів; відновлення або улашту-
вання нових прибудинкових проїзних
доріг; улаштування дитячих майдан-
чиків, майданчиків для відпочинку лю-
дей, озеленення прибудинкової тери-
торії; будівництво спортивних майдан-
чиків у дворах, а також у межах мікро-
районів; улаштування декоративної
огорожі висотою до 1 метра навколо
майданчиків літніх кафе (літні май-
данчики для торгівліі обслуговування
населення без навісів); тимчасові
будівлі та споруди, зведення яких не
потребує виконання робіт з улашту-
вання фундаментів; проведення робіт,
пов'язаних із ліквідацією аварій (обру-
шень) та відновленням функціонуван-
ня об'єктів для забезпечення жит-
тєдіяльності населення при надзви-
чайних ситуаціях. Одночасно, згідно
п. 3.2 Інструкції про порядок прове-
дення технічної інвентаризації об'єктів
нерухомого майна, не належать до
самочинного будівництва: - при будів-
ництві будинків садибного типу - зве-
дення на земельній ділянці тимчасових
будівель (навісів, палаток, кіосків,
накриття, літніх душових, теплиць,
покритих поліетиленовою плівкою,
споруд тощо), які не потребують
виконання робіт з улаштуванням фун-
даментів; перестановка обладнання в
межах призначених приміщень; улаш-
тування чи закриття дверних або
віконних прорізів; збільшення або
зменшення площ за рахунок демонту-
вання чи влаштування перегородок,
комор, знесення печей та грубок;
перепланування,  не пов'язані зі змі-
нами (збільшення чи зменшення)
житлової або допоміжної площ;
- у квартирах (багатоповерхових
будинках) - перепланування, не пов'я-
зані зі змінами (збільшення чи змен-
шення) житлової або допоміжної
площ, без порушення несучих конст-
рукцій; збільшення житлової чи
допоміжної площ за рахунок демонту-
вання перегородок, комор, знесення
печей, камінів та грубок, засклення
балконів, лоджій, улаштування двер-
них прорізів у внутрішніх некапіталь-
них стінах; перестановка в межах
призначених приміщень, облад-
нання;
- поточний ремонт будівель та   споруд
без змін призначення    приміщень;
- заміна матеріалу стін будинків
садибного типу, будівель без збіль-
шення розміру фундаменту чи повер-
ховості (допустиме відхилення площі
5%)

Провідний спеціаліст ВПВР
О.В. Кравченя

Загальні засади державної
реєстрації правочину стосовно
права власності та реєстрації

права власності

Положення ч.З та ч.4 ст.334 Цивільного
Кодексу України передбачають, що право
власності на майно за договором, який
підлягає нотаріальному посвідченню, вини-
кає у набувача з моменту такого посвідчен-
ня, а якщо договір про відчуження майна
підлягає державній реєстрації, право влас-
ності у набувача виникає з моменту такої
реєстрації.

А відповідно до вимог Закону України
"Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень" від
01.07.2004 № 1952-ІV (далі - Закон) момент
виникнення права власності на нерухоме
майно, яке підлягає реєстрації, визначається
відповідно до моменту такої реєстрації
(зокрема й право власності на нерухоме
майно - частина 1 статті 4 Закону).

Тому слід розмежовувати державну
реєстрацію правочину стосовно права влас-
ності та саме реєстрацію права власності.

В Україні діє Тимчасовий порядок
державної реєстрації правочинів, затвердже-
ний Постанова КМУ від 26 травня 2004 року
№ 671, згідно з яким реєстрацію правочинів
здійснюють нотаріуси. Державна реєстрація
договору здійснюється одночасно з його
нотаріальним посвідченням і полягає у
внесенні відповідної інформації до Держав-
ного реєстру правочинів. На підтвердження
проведеної реєстрації сторонам договору
надається примірник витягу із зазначеного
Реєстру.

Право власності підлягає обов'язковій
державній реєстрації з 09.06.1998 р. відпо-
відно до положень Інструкції про порядок
державної реєстрації права власності на
об'єкти нерухомого майна, що перебувають у
власності фізичних та юридичних осіб,
затвердженої наказом наказу Держбуду
України від 09.06.1998р. № 121 (далі -
Інструкція).

Ця Інструкція втратила чинність на
підставі наказу Державного комітету будів-
ництва архітектури та житлової політики від
15.02.2002 № 36, яким було затверджено
Тимчасове положення про порядок держав-
ної реєстрації права власності та інших
речових прав на нерухоме майно (далі
Тимчасове положення).

Функцію реєстрації прав власності
здійснюють бюро технічної інвентаризації,
що передбачено положеннями як Інструкції
так і Тимчасового положення.

Зокрема, державна реєстрація прав
проводиться реєстраторами бюротехнічної
інвентаризації (далі - БТІ) у межах визна-
ченихадміністративно-територіальних
одиниць, обслуговування натериторії яких
здійснюється БТІ, створеними до набрання
чинності Законом України "Про внесення
змін до Закону України "Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обмежень" та інших законодавчих актів
України" та підключеними до Реєстру прав
власності на нерухоме майно (п.1.3.
Тимчасового положення).

Провідний спеціаліст відділу 
державної реєстрації речових прав 

на нерухоме майно реєстраційної служби                 
ГУЮ у Полтавсбкій області

І.А. Севастьянова
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Приватні підприємства, інші види підприємств
Відповідно до Господарського кодек-

су України приватне підприємство - це
вид юридичної особи, заснованої на
приватній власності. Застосування такої
форми дає можливість здійснювати
сільськогосподарське виробництво на
базі приватної власності на землю та
майно. Приватне підприємство є самос-
тійною господарською організацією,
створеною на основі приватної влас-
ності фізичної особи і зареєстрованою у
встановленому законом порядку для
здійснення господарської діяльності з
метою задоволення суспільних потреб
(у товарах, продукції, послугах) і
одержання прибутку. Це юридична
особа, яка має самостійний баланс,
розрахункові та інші рахунки в банках.
Засновником приватного підприємства
найчастіше стає колишній керівник
КСП. Рішення з питань функціонування
підприємства приймаються власником
одноосібно.

Визначення "приватне" крім форми
власності виявляє головну особливість
правового становища підприємства цієї
організаційної форми. Згідно із зако-
нодавством власник у цьому випадку є
водночас підприємцем, власність і
управління майном у приватному під-
приємстві не розмежовуються.

При передачі приватного підпри-
ємства від однієї особи до іншої фак-
тично відбувається зміна його заснов-
ника - одна особа виходить зі складу
засновників підприємства, а інша вхо-
дить до нього. Одночасно вносяться
відповідні зміни до статуту та реєстру-
ються за місцезнаходженням підпри-
ємства.

Джерелами формування майна
приватного підприємства є: грошові й
матеріальні внески засновника; доходи,
отримані від реалізації продукції, а
також від інших видів господарської
діяльності; доходи від цінних паперів,
кредити банків та інших кредиторів;
придбання майна інших підприємств і
організацій; безплатні або доброчинні
внески, пожертвування організацій,
підприємств, громадян та інші джерела,
не заборонені законом.

При утворенні приватного підпри-
ємства його майно формується на ос-
нові майна, що передається власником
на баланс підприємства. Це переважно
майновий пай, отриманий при виході з
КСП. Законодавством не встановлено
мінімального розміру статутного фонду
приватного підприємства.

Як правило, приватне підприємство
укладає з колишніми членами реструк-
туризованого КСП договори на оренду
землі і майна. Це дозволяє зберегти ці-
лісність значної частини землі і майна
колишнього КСП та забезпечити їх
використання як єдиного виробничого
комплексу.

Відповідно до Законів "Про підприєм-
ництво" і "Про підприємства в Україні"
функціонування приватного підпри-
ємства, здійснення ним підприємниць-
кої діяльності розпочинаються після
державної реєстрації у встановленому

законом порядку. Підприємство діє на
підставі статуту, затвердженого влас-
ником майна. На відміну від товариства
з обмеженою відповідальністю, акціо-
нерного товариства, кооперативу у ви-
падку приватного підприємства оформ-
лення установчим договором рішення
власника майна про створення юри-
дичної особи не вимагається - достат-
ньо засвідчити таке рішення в заяві про
державну реєстрацію.

Створення приватних підприємств
дозволяє власнику самостійно прий-
мати рішення з питань діяльності
підприємства та нести відповідаль-
ність за наслідки такої діяльності, що
дає можливість оперативно й ефектив-
но керувати підприємством.

Відповідно до ст.ст. 114, 115, 116, 117
ГПК фермерське господарство є
формою підприємництва громадян з ме-
тою виробництва, переробки та реалі-
зації товарної сільськогосподарської
продукції. Членами фермерського
господарства не можуть бути особи, які
працюють у ньому за трудовим догово-
ром (контрактом, угодою).

Відносини, пов'язані із створенням та
діяльністю фермерських господарств,
регулюються цим Кодексом, а також
законом про фермерське господарство,
іншими законами.

Орендним підприємством визнається
підприємство, створене орендарем на
основі оренди цілісного майнового
комплексу існуючого державного або
комунального підприємства чи майно-
вого комплексу виробничого структур-
ного підрозділу (структурної одиниці)
цього підприємства з метою здійснення
підприємницької діяльності. Оренда-
рем є юридична особа, утворена чле-
нами трудового колективу підприємства
чи його підрозділу, майновий комплекс
якого є об'єктом оренди. Організація
членів трудового колективу, зареєстро-
вана як юридична особа, має переважне
право на укладення договору оренди
майна того підприємства (структурного
підрозділу), де створено цю органі-
зацію. Орендодавцями щодо майнових
комплексів, які належать до державної
або комунальної власності, є Фонд дер-
жавного майна України і його регіо-
нальні відділення, а також органи,
уповноважені Верховною Радою Авто-
номної Республіки Крим, місцевими
радами управляти майном, що на-
лежить відповідно Автономній Респуб-
ліці Крим або є у комунальній влас-
ності. Законом визначаються об'єкти
державної та комунальної власності, на
основі яких не можуть створюватися
орендні підприємства. Передача в орен-
ду майнових комплексів не припиняє
права власності на це майно. Пере-
давати цілісні майнові комплекси у
суборенду забороняється. Орендар несе
відповідальність за забезпечення ціліс-
ності і збереження майна, отриманого в
оренду, і на вимогу орендодавця по-
винен відшкодувати завдані йому
збитки. Орендоване підприємство може
бути визнано банкрутом в порядку,

встановленому законом. Порядок укла-
дення договору оренди майнового
комплексу та інші питання створення і
діяльності орендного підприємства
регулюються цим Кодексом, іншими
законами.

Підприємство з іноземними інвести-
ціями створене відповідно до вимог
Господарського кодексу України, в
статутному фонді якого не менш як
десять відсотків становить іноземна
інвестиція, визнається підприємством з
іноземними інвестиціями. Підприємст-
во набуває статусу підприємства з
іноземними інвестиціями з дня за-
рахування іноземної інвестиції на його
баланс. Іноземною інвестицією є цін-
ності, що вкладаються іноземними
інвесторами в об'єкти інвестиційної
діяльності відповідно до законодавства
України з метою отримання прибутку
або досягнення соціального ефекту.
Іноземні інвестиції можуть вкладатися
в об'єкти, інвестування в які не за-
боронено законами України. Підпри-
ємства з іноземними інвестиціями ма-
ють право бути засновниками дочірніх
підприємств, створювати філії і пред-
ставництва на території України і за її
межами з додержанням вимог законо-
давства України та законодавства від-
повідних держав. Законом можуть бути
визначені галузі господарювання та/або
території, в яких встановлюється за-
гальний розмір участі іноземного ін-
вестора, а також території, на яких
діяльність підприємств з іноземними
інвестиціями обмежується або забо-
роняється, виходячи з вимог забез-
печення національної безпеки. Право-
вий статус і порядок діяльності під-
приємств з іноземними інвестиціями
визначаються цим Кодексом, законом
про режим іноземного інвестування в
Україні, іншими законодавчими актами.
Іноземним підприємством є унітарне
або корпоративне підприємство, ство-
рене за законодавством України, що діє
виключно на основі власності іноземців
або іноземних юридичних осіб, або
діюче підприємство, придбане пов-
ністю у власність цих осіб. 

Іноземні підприємства не можуть
створюватися в галузях, визначених
законом, що мають стратегічне значен-
ня для безпеки держави. 

Діяльність філій, представництв та
інших відокремлених підрозділів
підприємств, утворених за зако-
нодавством інших держав, здійсню-
ється на території України відповідно
до законодавства України. Умови і
порядок створення, вимоги до орга-
нізації та діяльності іноземних підпри-
ємств визначаються цим Кодексом,
законом про режим іноземного інвесту-
вання, іншими законами.

Головний спеціаліст відділу
організації та контролю 

за виконанням рішень
УДВС ГУЮ у Полтавській області

Н.В. Гречин
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Законом України "Про виконавче
провадження" визначено, що вико-
навче   провадження  як  завершальна
стадія  судового провадження та при-
мусове виконання рішень інших орга-
нів (посадових осіб)  - це сукупність
дій органів і посадових осіб, виз-
начених у цьому Законі, що спрямовані
на примусове виконання рішень судів
та інших  органів (посадових осіб),  які
провадяться на підставах, в межах
повноважень та у  спосіб,  визначених
цим Законом, іншими нормативно-
правовими актами, прийнятими відпо-
відно до цього Закону та інших законів,
а також рішеннями, що відповідно до
цього Закону підлягають примусовому
виконанню.

Відповідно до Закону України "Про
виконавче провадження" (далі-Закону)
одним із заходів примусового вико-
нання рішень є звернення стягнення на
кошти та інше майно (майнові права)
боржника,  у тому числі якщо вони пе-
ребувають  в  інших  осіб  або належать
боржникові від інших осіб.      

Згідно статті 50 Закону стягнення за
виконавчими документами звертається
в  першу чергу  на  кошти  боржника  у
гривнях  та іноземній валюті,  інші цін-
ності,  у тому числі кошти на рахунках
і  вкладах  боржника  у банках та інших
фінансових установах,  на рахунки в
цінних паперах у депозитаріях цінних
паперів.

На кошти та інші  цінності  боржни-
ка,  що  знаходяться  на рахунках,  вкла-
дах  та  на зберіганні у банках чи інших
фінансових установах, накладається
арешт. 

Арешт поширюється також на кошти
на рахунках,  які  будуть  відкриті  після
винесення  постанови  про накладення
арешту.

Готівкові кошти, виявлені у боржни-
ка, вилучаються.

У разі надходження повідомлення
банку про наявність коштів на арешто-
ваних рахунка боржника державний
виконавець направляє до установи
банку платіжну вимогу яка оформля-
ється у відповідності до вимог Інструк-
ції про безготівкові розрахунки в
Україні в національній валюті, для
списання наявних коштів в рахунок
погашення боргу.

Відповідно до пункту 4.1.2 Інструкції
з організації примусового виконання
рішень державні виконавці в процесі
виконання рішення можуть вилучати
готівкові кошти у боржника в націо-
нальній та іноземній валютах. Прий-
мання державними виконавцями гро-
шей не дозволяється. Виявлені у борж-
ника готівкові кошти вилучаються, про
що державний виконавець складає акт
вилучення готівки. Вилучення прово-
диться у присутності понятих. 

Цей акт складається у необхідній
кількості примірників, з яких перший
залишається у виконавчому про-
вадженні, інші вручаються боржнику
або його представнику, особі, у якої
вилучено, під розписку в першому
примірнику. У разі відмови боржника

(його представника) від підпису про це
зазначається в акті вилучення готівки.

Вилучена готівка в національній
та/або іноземній валюті не пізніше
наступного робочого дня зараховується
державним виконавцем на відповідний
рахунок органу ДВС для покриття
витрат на організацію та проведення
виконавчих дій, покриття боргу за
виконавчими документами та стягнен-
ня виконавчого збору, а також на по-
вернення авансового внеску та стяг-
нення штрафів, накладених державним
виконавцем на боржника, якщо такі
мали місце. Витрати, пов'язані із зара-
хуванням коштів на відповідний
рахунок органу ДВС (комісія банку), є
витратами на організацію та прове-
дення виконавчих дій та покриваються
за рахунок вилучених у боржника
коштів. Документ, який підтверджує
внесення коштів на відповідний раху-
нок органу державної виконавчої служ-
би, приєднується до акта вилучення
готівки та підшивається разом з актом
до матеріалів виконавчого проваджен-
ня.

Статтею 53 Закону передбачено
порядок звернення стягнення на кошти
в іноземній валюті, що у разі якщо
кошти боржника в іноземній валюті
розміщені на рахунках,  внесках  або
на зберіганні у банку чи іншій
фінансовій установі,  що  мають  право
на   продаж   іноземної   валюти   на
внутрішньому  валютному ринку,  дер-
жавний виконавець зобов'язує їх про-
дати протягом семи днів іноземну
валюту в сумі, необхідній для по-
гашення боргу.

У  разі  якщо  такі  кошти  розміщені
у банку або іншій фінансовій установі,
які не мають права на продаж іно-
земної валюти на внутрішньому ва-
лютному ринку,  державний викона-
вець зобов'язує їх перерахувати про-
тягом семи днів ці кошти  до банку  або
іншої фінансової  установи,  які  мають
таке право,  для їх реалізації відповідно
до вимог частини першої цієї статті.

Коли в матеріалах виконавчого про-
вадження наявне повідомлення банку
про накладення арешту на кошти
боржника в іноземній валюті держав-
ний виконавець списує ці кошти з раху-
нку боржника платіжною вимогою, яка
оформляється у відповідності до вимог
Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті.

У платіжній вимозі обов'язково
зазначається сума коштів в іноземній
валюті яку необхідно списати для
задоволення вимог стягувача за вико-
навчим документом, при цьому в приз-
наченні платежу зазначається, що іно-
земна валюта підлягає продажу на
МВРУ за національну валюту відпо-
відно до статті 53 Закону України "Про
виконавче провадження". 

Державний виконавець відділу
примусового виконання рішень

УДВС  ГУЮ у Полтавській області
О.В. Міщанін

Звернення стягнення на кошти боржникаЗагальні умови виконання
рішень про вселення стягувача

Відповідно до вимог статті 79 Закону
України "Про виконавче провадження"
(далі  - Закон) державний виконавець
перевіряє виконання рішення про
вселення стягувача на наступний день
після закінчення строку, встановленого
частиною другою статті 25  Закону для
самостійного виконання рішення.

У разі невиконання боржником рішення
державний виконавець виконує його
примусово.

Примусове вселення полягає у забез-
печенні державним виконавцем безпе-
решкодного входження стягувача у при-
міщення, зазначене у виконавчому доку-
менті, та його проживання (перебування)
у ньому.

Державний виконавець зобов'язаний
письмово повідомити боржника і стягу-
вача про день і час примусового все-
лення. Боржник вважається повідом-
леним про примусове вселення стягу-
вача, якщо повідомлення надіслано йому
за адресою, за якою має здійснюватися
вселення, чи іншою адресою, достовірно
встановленою державним виконавцем.
Відсутність боржника, повідомленого
про день і час вселення, не є перешкодою
для виконання рішення про вселення.

У разі якщо боржник перешкоджає
виконанню рішення про вселення стя-
гувана, на нього накладається штраф та
застосовуються інші заходи, передбачені
законом. При цьому вселення здійсню-
ється у присутності понятих із залучен-
ням працівників органів внутрішніх
справ.

Про примусове вселення стягувана
державний виконавець складає акт. Після
складення акта виноситься постанова про
закінчення виконавчого провадження.

У разі подальшого перешкоджання
боржником проживанню (перебуванню)
стягувача у приміщенні, в яке його
вселено, стягувач має право звернутися
до державного виконавця із заявою про
відновлення виконавчого провадження. У
такому разі державнийвиконавець має
право повторно здійснити примусове
вселення стягувана та накласти на бор-
жника штраф у подвійному розмірі
відповідно до статті 89  Закону.
Виконавче провадження не відновлю-
ється і повторне примусове вселення
стягувана не здійснюється, якщо особа,
яка перешкоджає його проживанню
(перебуванню), не є боржником. Питання
про вселення стягувача в такому разі
вирішується в судовому порядку.

Заступник начальника відділу
ПВР УДВС 

ГУЮ у Полтавській області
С.В. Круговий
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Державний виконавець
перевіряє стан виконання рі-
шення про виселення борж-
ника на наступний день  після
закінчення  добровільно стро-
ку для самостійного виконан-
ня рішення наданого держав-
ним виконавцем. 

У разі невиконання боржни-
ком рішення самостійно дер-
жавний виконавець виконує
його примусово. 

Державний виконавець зо-
бов'язаний письмово повідо-
мити боржника про день і час
примусового виселення. Бор-
жник вважається повідом-
леним про примусове висе-
лення, якщо повідомлення
надіслано йому за адресою, за
якою має здійснюватися висе-
лення, чи за іншою адресою,
достовірно встановленою дер-
жавним виконавцем. Відсут-
ність боржника, повідомле-
ного  про день і час виселен-
ня, під час виконання рішення
не є перешкодою для вико-
нання рішення. 

Виселення полягає у звіль-
ненні приміщення, зазначе-
ного у виконавчому докумен-
ті, від особи (осіб), яка висе-
ляється, її майна, домашніх
тварин та у забороні такій
особі користуватися цим при-
міщенням. Примусовому  ви-
селенню підлягають  виключ-
но особи, зазначені у вико-
навчому документі. 

Виселення  здійснюється у
присутності понятих за спри-
янням органів внутрішніх
справ з обов'язковим описом
майна державним виконав-
цем. Один примірник акта
опису майна вручається під
розписку боржнику. За  необ-
хідності державний викона-
вець в установленому законом
порядку забезпечує зберігання
майна боржника з покладен-
ням пов'язаних з цим витрат
на боржника.

У разі якщо виконання
рішення здійснюється за від-
сутності осіб, які підлягають
виселенню, державний вико-
навець зобов'язаний провести
опис майна. Описане майно
передається для відповідаль-
ного зберігання особі, визна-
ченій державним виконавцем. 

Передане для зберігання
майно боржника видається
йому державним  виконавцем

на підставі акта після відшко-
дування боржником витрат,
пов'язаних із зберіганням та-
кого майна. У разі якщо борж-
ник  відмовляється  відшкоду-
вати витрати, пов'язані із збе-
ріганням  майна, вони компен-
суються  за  рахунок  реаліза-
ції частини майна боржника. 

Зберігання майна здійсню-
ється протягом не більше двох
місяців. Після закінчення дво-
місячного строку невитребу-
ване майно реалізується в по-
рядку,  визначеному Законом
України "Про виконавче про-
вадження". Отримані  від ре-
алізації кошти, за вирахуван-
ням понесених витрат, пере-
раховуються боржнику. У разі
якщо майно не було реалі-
зовано, розпорядження ним
здійснюється в порядку, вста-
новленому для розпоряджен-
ня безхазяйним майном. 

Про виконання рішення про
виселення боржника держав-
ний виконавець складає акт,
що підписується особами, які
брали участь у виконанні. 

У разі якщо особі, яка
підлягає виселенню, має бути
надано інше житлове  примі-
щення, державний виконавець
надсилає відповідному житло-
вому чи іншому органу пові-
домлення про строк вико-
нання рішення щодо надання
такого приміщення. У разі
ненадання у визначений строк
іншого житлового   приміщен-
ня державний виконавець
складає відповідний акт і
звертається до суду з подан-
ням про встановлення поряд-
ку подальшого виконання рі-
шення. До вирішення судом
зазначеного питання виконав-
чі дії не провадяться.

У разі якщо особа самостій-
но вселилася у приміщення, з
якого вона була примусово
виселена, повторне її висе-
лення може бути здійснено
державним виконавцем на
підставі ухвали суду, який
прийняв рішення про ви-
селення. Виконавче про-
вадження в такому разі під-
лягає поновленню за поста-
новою державного виконавця.

Старший державний
виконавець

ВДВС Диканського РУЮ
С.О. Слинько

Порядок реалізації арештованого
державними виконавцями майна

Виконавче провадження як завершальна стадія
судового провадження та примусове виконання рішень
інших органів (посадових осіб) - це сукупність дій органів
і посадових осіб, визначених у Законі України "Про
виконавче провадження", що спрямовані на примусове
виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб),
які провадяться на підставах, в межах повноважень та у
спосіб, визначених цим Законом, іншими нормативно-
правовими актами, прийнятими відповідно до цього
Закону та інших законів, а також рішеннями, що
відповідно до цього Закону підлягають примусовому
виконанню (далі - рішення),

Одним із заходів примусового виконання рішень є
звернення стягнення на майно (майнові права) боржника.
Порядок реалізації майна на яке в ході виконання
виконавчого документа звернено стягнення визначено
Законом України "Про виконавче провадження" та
Інструкцією з організації примусового виконання рішень.
Після підготовки необхідних для реалізації майна
документів державний виконавець передає їх до
відповідного регіонального органу ДВС для здійснення
заходів щодо передачі майна на реалізацію та організації
конкурсу"

Передача арештованого майна на реалізацію здійсню-
ється на конкурсних засадах.

Реалізація арештованого державними виконавцями
майна здійснюється відповідно до Порядку реалізації
арештованого майна, затвердженого наказом Міністерства
юстиції України від 15.07.99 № 42/5, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 19.97.99 за № 480/3773 (із
змінами). Тимчасового положення про порядок
проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого
нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства
юстиції України від 27.10.99 № 68/5, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України за № 745/4038 (із змінами),
Правил комісійної торгівлі непродовольчими товарами,
затверджених наказом Міністерства зовнішніх
економічних зв'язків України від 13.03.95 № 37,
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22.03.95 за
№ 79/615 (із змінами).

Реалізація арештованого майна, крім майна, вилученого
з обігу згідно із законом та цінних паперів, ювелірних та
інші побутових виробів із золота, срібла, платини і металів
платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, а також
лома і окремих частини таких виробів, здійснюється
шляхом продажу на прилюдних торгах, аукціонах або на
комісійних умовах.

Рухоме майно, вартість якого не перевищує сто п'ятдесят
неоподатковуваних мі німу мі в доході в громадян, товари
побутового вжитку, а також інше рухоме майно (у разі
якщо стягувач не заперечує протни цього реалізуються на
комісійних умовах.

Нерухоме майно, транспортні засоби, повітряні, морські
та річкові судна реалізуються  виключно  на  прилюдних
торгах  (аукціонах).

Нереалізоване майно на прилюдних торгах, аукціонах
або на комісійних умовах протягом двох місяців майно
підлягає уцінці державним виконавцем, що проводиться в
десятиденний строк з дня визнання прилюдних торгів чи
аукціону такими, що не відбулися, або закінчення
двомісячного строку реалізації майна на комісійних
умовах. Майно може бути уцінене не більш, як на 30
відсотків. У разі нереалізації майна в місячний строк з дня
проведення уцінки воно повторно уцінюється в такому
самому порядку, але не більш, як на 50 % початкової
вартості майна,

(початок, продовження на ст.23)

Виконання рішення про
виселення боржника 
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Арбітражний керуючий є обов`язко-
вим учасником провадження у справі
про банкрутство. Через нього здійсню-
ється зв`язок між сторонами, госпо-
дарським судом та іншими учасниками
по справі.

Законом України "Про відновлення
платоспроможності боржника або виз-
нання його банкрутом" (далі - Закон)
встановлено, що арбітражний керуючий
- це фізична особа, яка має ліцензію,
видану в установленому законодавст-
вом порядку, та діє на підставі ухвали
господарського суду. У різних судових
процедурах він називається розпо-
рядником майна, керуючим санацією,
ліквідатором. Закон дозволяє участь
однієї особи в якості арбітражного
керуючого на всіх стадіях судового
процесу, однак це можуть бути і різні
люди.

При реалізації своїх прав і обов`язків
арбітражний керуючий зобов`язаний
діяти сумлінно та розумно з ураху-
ванням інтересів боржника та його
кредиторів. На жаль, законодавець не
присвятив оскарженню дій арбітраж-
ного керуючого окремої статті в Законі і
не прописав чіткого алгорітму дій для
скаржників, проте аналізуюючи зако-
нодавство України в цілому, можна
прийти до висновку, що контроль за
діями арбітражних керуючих здійсню-
ють:
- господарський суд - шляхом усунення
арбітражного керуючого від виконання
ним повноважень у зв`язку з невиконан-
ням чи неналежним виконанням своїх
обов`язків;
- Міністерство юстиції України (далі -
МЮУ) і його територіальні органи,
якими є головні управління юстиції Мі-
ністерства юстиції України в Авто-
номній Республіці Крим, в областях,
містах Києві та Севастополі - шляхом
анулювання ліцензії згідно Порядку
контролю за додержанням Ліцінзійних
умов провадження господарської ді-
яльності арбітражних керуючих (розпо-
рядників майна, керуючих санацією,
ліквідаторів), затвердженого наказом
МЮУ 14.10.11 №3177/5, зареєстро-
ваного в МЮУ 17 жовтня 2011 року за
№1197/19935 (далі - Порядок).

Кожний захід по оскарженню дій
арбітражного керуючого відрізняється
не тільки органом контролю і способом
притягнення до відповідальності, а
також ініціаторами оскарження, наслід-
ками настання відповідальності.

Саме з причини існування різниці між
способами впливу на неправомірну
поведінку арбітражних керуючих, про-
поную детальніше розглянути порядок
оскарження дій арбітражних керуючих
через господарський суд і Міністерство

юстиції України.  
Оскарження дій арбітражного керую-
чого через господарський суд.

Робота арбітражного керуючого з
самого початку проходить у справі про
банкрутство під контролем комітету
кредиторів і господарського суду. Здійс-
нення угод, встановлення нового по-
рядку реалізації майна в ліквідаційній
процедурі, узгодження плану санації,
звітування арбітражних керуючих
здійснюються через комітет кредиторів.
Частиною 8 ст. 16 Закону встановлено,
що до компетенції комітету кредиторів
належить прийняття рішення, в тому
числі про звернення до господарського
суду з клопотанням про припинення
повноважень арбітражного керуючого
(розпорядника майна, керуючого са-
нацією, ліквідатора) та про призначення
нового арбітражного керуючого.

Проте, господарський суд не поз-
бавлений права за власною ініціативою
припинити повноваження ліквідатора
при отриманні ним інформації про
неналежне виконання ліквідатором
своїх обов`язків. Така інформація може
бути надана суду як учасниками про-
вадження у справі, так і правоохо-
ронними органами.

Господарський суд за власною ініціа-
тивою може усунути арбітражного
керуючого від виконання ним своїх
обов`язків на будь - якій стадії бан-
крутства. У відповідності до ч.9 ст. 3-1
Закону невиконання або неналежне
виконання обов`язків, покладених на
арбітражного керуючого, що не мало
наслідків завдання значної шкоди
боржнику чи кредиторам, може бути
підставою для усунення арбітражного
керуючого від виконання ним своїх
обов`язків, про що господарський суд
виносить ухвалу.

Так, в одній справі, арбітражний
керуючий у ліквідаційній процедурі
продав підприємцю недобудоване при-
міщення середньої школи, тоді як від-
повідно до вимог ст. 26 Закону зазна-
чений об`єкт соціальної сфери слід було
передати до комунальної власності
територіальної громади. Такі випадки
мають кваліфікуватись господарським
судом як неналежне виконання обов`яз-
ків, покладених на арбітражного керую-
чого згідно із Законом. При цьому суд
може вирішити питання про усунення
арбітражного керуючого незалежно від
позиції комітету кредиторів.

Таким чином, комітет кредиторів має
право ініціювати перед господарським
судом питання усунення арбітражного
керуючого від виконання  ним своїх
обов`язків, проте остаточне рішення з
цього питання приймає тільки госпо-
дарський суд.

При цьому необхідно враховувати
особливості притягнення до відпо-
відальності арбітражного керуючого на
кожній стадії банкрутства.

Так, на стадії розпорядження майном
боржника ст. 13 Закону передбачено,
що арбітражний керуючий, здійснюючи
обов`язки розпорядника майна, несе
відповідальність за неналежне вико-
нання своїх повноважень відповідно до
законодавства. 

У відповідності до п. 6.2 реко-
мендацій Президії Вищого господарсь-
кого суду України № 04-5/1193 від
04.06.04 повноваження розпорядника
майна можуть бути  припинені  судом
достроково згідно ч. 9 ст. 3-1 Закону за
заявою сторін або інших учасників
провадження у справі у разі встанов-
лення фактів невиконання або нена-
лежного виконання арбітражним ке-
руючим своїх обов`язків.

Крім того, згідно ч.4 ст. 215 Гос-
подарського кодексу України непра-
вомірні дії у процедурах неплатоспро-
можності, пов`язані з розпорядженням
майном боржника, що завдали істотної
шкоди інтересам кредиторів та дер-
жави, тягнуть за собою кримінальну
відповідальність винних осіб відпо-
відно до закону.

Отже, на стадії розпорядження
майном законодавець передбачив наг-
ляд за діями арбітражних керуючих не
тільки з боку господарського суду і
комітету кредиторів, а й посилену спе-
ціальною нормою закону відпові-
дальність арбітражного керуючого за
завдану шкоду.

На стадії ліквідації контроль за дія-
ми арбітражного керуючого посилю-
ється шляхом збільшення кількості
суб`єктів оскарження дій арбітражного
керуючого. 

Крім комітету кредиторів (право
ініціювання питання усунення арбіт-
ражного керуючого від виконання
функцій  ліквідатора  передбачено ч. 13
ст. 30 Закону) і, власне, господарського
суду до числа ініціаторів оскарження
пунктом 4 ст. 25 Закону включено:
- власника майна (орган, уповно-
важений управляти майном);
- кожного кредитора особисто; 
- особу, яка, посилаючись на свої права
власника або іншу підставу, перед-
бачену Законом чи договором, оспорює
правомірність віднесення майнових
активів або коштів до ліквідаційної
маси; 
- особу, яка відповідає за зобов`я-
заннями банкрута..
Проте, незалежно від стадії банкрутст-

ва, ініціаторів оскарження дій арбіт-
ражного керуючого, необхідно брати до
уваги і керуватися на практиці тим, що

Порядок оскарження дій арбітражних керуючих 
(розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) 

у процесі провадження господарської діяльності
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дії арбітражного керуючого не оскар-
жуються в позовному провадженні. На
дії арбітражного керуючого подається
скарга і тільки на стадії ліквідації
банкрута. У відповідності до постанови
Вищого господарського суду України
від 08 квітня 2003 року по справі
№5/4/13 Б оскарження дій арбітражного
керуючого в позовному провадженні
господарського суду Законом не
передбачено. 

Оскарження дій арбітражного керую-
чого через Міністерство юстиції
України

Міністерство юстиції України має
розроблену систему контролю за
роботою тих, кому воно видало
ліцензію для здійснення функцій
арбітражного керуючого. Одним із
засобів контролю є проведення пла-
нових і позапланових перевірок.

Періодичність здійснення планових
перевірок визначається відповідно до
вимог Критеріїв оцінки ступеня ризику
від провадження господарської діяль-
ності арбітражними керуючими (розпо-
рядниками майна, керуючими санацією,
ліквідаторами) з визначенням періо-
дичності здійснення заходів державного
нагляду (контролю), затверджених пос-
тановою Кабінету Міністрів України від
27.08.08 №747, і встановлюється нака-
зом Міністерства юстиції України.

Позапланові перевірки здійснюються
органами державного контролю на
підставах, визначених Законами Украї-
ни "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності", "Про основні
засади державного нагляду (контролю)
у сфері господарської діяльності" та
наказу МЮУ 14.10.11 №3177/5, "Про
затвердження Порядку контролю за
додержанням Ліцінзійних умов про-
вадження господарської діяльності
арбітражних керуючих (розпорядників
майна, керуючих санацією, ліквіда-
торів)", зареєстрованого в МЮУ 17
жовтня 2011 року за №1197/19935.

Однією із підстав проведення
позапланової перевірки є звернення
фізичних та юридичних осіб (письмові
повідомлення, заяви, скарги, звернення,
листи тощо) до МЮУ про порушення
ліцензіатом Ліцензійних умов про-
вадження господарської діяльності
арбітражних керуючих (розпорядників
майна, керуючих санацією, лікві-
даторів), затверджених наказом МЮУ
14.10.11 №3176/5, зареєстрованого в
МЮУ 17.10.11 за №1196/19934 (далі -
Ліцензійні умови).

Іншою підставою для проведення
позапланової перевірки є ухвала госпо-
дарського суду про невиконання або
неналежне виконання обов`язків,
покладених на арбітражного керуючого,
направлена до державного органу з
питань банкрутства.

Строк проведення позапланової
перевірки не може перевищувати двох
робочих днів. Продовження цього
строку законодавством не допускається. 

Результати перевірки оформлюється у
вигляді акта.

Підставою для анулювання ліцензії
відповідно до ст. 21 Закону України
"Про ліцензування певних видів госпо-
дарської діяльності" є акт про немож-
ливість арбітражного керуючого забез-
печити виконання Ліцензійних умов.
Неможливістю ліцензіата забезпечити
виконання Ліцензійних умов, зокрема,
вважаються:
- установлення факту злісного систе-
матичного невиконання арбітражним
керуючим своїх повноважень;
- установлення фактів неналежного
виконання арбітражним керуючим своїх
повноважень, що спричинили значної
матеріальної шкоди боржнику (банкру-
ту), кредиторам боржника (банкрута);
- набрання законної сили обвину-
вальним вироком щодо арбітражного
керуючого за вчинення корисливого
злочину або яким арбітражному керу-
ючому заборонено здійснювати цей вид
господарської діяльності чи займати
керівні посади.

Рішення про анулювання ліцензії
приймає Міністерство юстиції України
протягом 10 робочих днів з дати
встановлення підстав для анулювання.
Зазначене рішення набирає чинності
через 30 днів з дати його прийняття.
Протягом цього періоду арбітражний
керуючий має право на оскарження
рішення МЮУ щодо анулювання
ліцензії до Експертно -апеляційної ради
при спеціально уповноваженому органі
з питань ліцензування.

Рішення про анулювання ліцензії
може бути оскаржене в судовому
порядку. 

Зважаючи на права господарського
суду і Міністерства юстиції України в
аспекті оскарження дій арбітражних
керуючих, важливо зазначити, наскіль-
ки прискіпливо має відноситись гос-
подарський суд в питаннях призначення
і припинення повноважень арбітражних
керуючих, а Міністерсто юстиції Украї-
ни - при обранні кандидатури арбітраж-
ного керуючого.

Оскільки інститут притягнення до
відповідальності арбітражних керую-
чих виявився на практиці далеким від
досконалого, господарський суд, як і
Міністерство юстиції України, має
оперативно реагувати на звернення
учасників провадження у справі, які
стосуються неправомірних дій арбіт-
ражного керуючого. Від особи арбіт-
ражного керуючого, її професійних та
моральних якостей залежить ефек-
тивність проведення судових процедур
банкрутства.

Головний спеціаліст
відділу з питань  банкрутства 

ГУЮ у Полтавській області
О.О. Войтова

(продовження, початок на ст.21)

У разі якщо в місячний строк з дня
проведення повторної уцінки майно не
реалізовано на прилюдних торгах,
аукціонах або на. комісійних умовах,
державний виконавець повідомляє про
це стягувану і пропонує йому
вирішити питання про залишення за
собою нереалізованого майна, крім
майна, конфіскованого за рішенням
суду.

У разі якщо стягувач у п'ятнад-
цятиденний строк з дня от собою
нереалізоване майно, він зобов'язаний
у п'ятнадцятиденний строк з дня
надходження до державного вико-
навця відповідного повідомлення
внести на відповідний рахунок для
обліку депозитних сум органу дер-
жавної виконавчої служби різницю
між початковою вартістю нереалі-
зованого майна та сумою коштів, що
підлягають стягненню на його ко-
ристь, якщо початкова вартість нереа-
лізованого майна перевищує суму
боргу, яка підлягає стягненню за
виконавчим документом. 

За рахунок перерахованих стягуванеч
коштів оплачуються витрати, пов'язані
з організацією та проведенням вико-
навчих дій, задовольняються вимоги
інших стягувачів та стягується вико-
навчий збір і штрафи, а залишок
коштів повертається боржникові.

Слід зазначити, що майно пе-
редається стягувану за ціною, що
дорівнює початковій вартості майна,
за якою воно передавалося на реа-
лізацію. 

Про передачу майна стягувану в
рахунок погашення боргу державний
виконавець виносить постанову, яка
затверджується начальником відділу,
якому він безпосередньо підпоряд-
кований. 

За фактом такої передачі державний
виконавець складає  акт. Постанова та
акт є підставами для подальшого
оформлення стягувачем права влас-
ності на це майно.

Продаж арештованого майна припи-
няється у разі якщо від продажу
частини майна виручено суму, доста-
тню для задоволення вимог стягувана,
сплати виконавчого збору, відшкоду-
вання витрат, пов'язаних з органі-
зацією та проведенням виконавчих
дій, а також сплати штрафу.

Після реалізації арештованого майна
чи його передачі стягувану в рахунок
погашення боргу всі арешти та
заборони з такого майна знімаються не
пізніше наступного робочого дня після
його передачі новому власнику.

Завідувач сектору аналітики 
та статистики управління 

ДВС ГУЮ у Полтавській області
О.Ю. Дрозд


