
КОЛИ СКАРГУ 
РОЗГЛЯНУТЬ?

Знаю? 
Дію»
Захищаю!

Проект Міністерства юстиції України

І МІНІСТЕРСТВО  
5 Ю СТИЦІЇ

ЗАХИЩАЙ

г—OX>»—і Максимальний строк розгляду 
с к а р ги - 45 днів. Як правило, 
Комісія готує висновок протягом 
2-3 тижнів.

МАЄШ
ПИТАННЯ?

На підставі цього висновку 
Міністерство юстиції приймає 
рішення у формі наказу.

pravo.minjust.gov.ua
Всеукраїнський
просвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!»

О 800 213103
Єдиний контакт-центр
системи безоплатної правової допомоги:
цілодобово та безкоштовно у межах України

Рішення надсилається скаржнику 
протягом трьох робочих днів 
з дня його прийняття.

minjust.gov.ua/ ddr/ services
Комісія Мін'юсту з питань розгляду скарг 
у сфері держреєстрацїї

pravo.minjust.gov.ua/ contacts

Найближче Головне 
територіальне управління юстиції

ВАЖЛИВО:
МІНІСТЕРСТВО
ЮСТИЦІЇ

Якщо ти не погоджуєшся з рішенням 
Міністерства юстиції, можеш звернутися 
до суду.

Ця публікація здійснена за підтримки 
американського народу, наданої через 
Агентство США з міжнародного розвитку 
(USAID) в рамках Програми 
«Нове правосуддя».

СВОЇ ПРАВА #



ЩО ТРЕБА 
РОБИТИ?

М ІНІСТЕРСТВО
Ю СТИЦІЇ ЩО ВКАЗАТИ 

У СКАРЗІ?

Якщо виявив 
незаконні:

Q  п е р е р е є с т р а ц і ю
бізнесу або майна

Q припинення обо 
скасування права 
влаенееті

Звертайся до правоохоронних 
органів.

> Напиши скаргу до комісії 
Міністерства юстиції' з питань 
розгляду скарг у сфері державної 
реєстрації (далі -  Комісія).

ЩО ТРЕБА ЗНАТИ?
Якщо твоє право було порушено 
незаконними реєстраційними 
діями щодо бізнесу або майна,
ТИ МАЄШ ПРАВО звернутися до 
Комісії.

Ти можеш зробити це протягом 
бОднівз моменту прийняття рішення, 
що оскаржується, або з дня, коли 
дізнався про порушення своїх 
прав.

ВАЖЛИВО:
Юридично грамотно оформити скаргу, яка 
подається на розгляд до Комісії. Комісія не 
зможе розглянути скарг/, якщо її подано з 
порушенням хоча б однієї з вимог.

Ім'я, місце проживання чи перебування - 
для фізичних осіб, назву та місцезнаход - 
ження підприємства -  для юридичних осіб. 
Якщо скаргу подає представник, вказати 
також його дані. Та оформити довіреність 
чи інший документ, що підтверджує 
повноваження такого представника.

Реквізити рішення держреєстратора, яке 
оскаржується.

(  3 ) Зміст оскаржуваного рішення.

Ґ£^\ Норми законодавства, які були порушені, 
на твою думку.

( 5 )  Вимоги та їх обґрунтування.

/ у \  Наявність чи відсутність судового спору 
Ч ® / щодо порушеного у скарзі питання.

( 7 )  Дату, підпис.

ЗАПАМ'ЯТАЙ:
ТИ МАЄШ ПРАВО 
захистити свій бізнес 
і своє майно!

Додай до матеріалів скарги засвідчені у 
встановленому порядку копії документів, що 
підтверджують факт порушення твоїх прав.
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Щ О TAKE 
ХАБАР?

Неправомірна вигода
охоплює матеріальні предмети 
І немайнові дигоди.

О  Хабар — це різновид матеріальної 
вигоди.

О  Немайнові вигоди можуть 
включати переваги, пільги, послуги, 
похвальні характеристики тощо.

Відповідно до ет. 368 
та ст. 369
Кримінального кодексу 
України

Яке покарання передбачено 
за неправомірну вигоду, 
зокрема хабар?

МАЄШ
ПИТАННЯ?
PRAVO.MiNJUST.GOV.UA
Всеукраїнський
просвітницький проект «Я МАЮ ПРАВОЇ»

О 800 213 103
Єдиний контакт-центр
системи безоплатної правової допомоги:
цілодобово та безкоштовно у межах України

pravo.minjust.gov .ua/ contacts

Найближче Головне 
територіальне управління юстиції
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П Р А В О
Проект Ижістерства юстиції України
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Проект Иіиістррстеа юстиції України

Знаю!
Дію!
Захищаю!

МІНІСТЕРСТВО
ЮСТИЦІЇ

Мінімальний штраф:
8 500 гри - за давання неправомірної вигоди, 
17 000 гри - за її одержання.

До 12 років позбавлення волі.

Ця публікація здійснена за підтримки 
американського народу, наданої через 
Агентство США з міжнародного розвитку 
(USAID) в рамках Програми 
«Нове правосуддя».

СВОЇ ПРАВА



ЩО ТРЕБА 
РОБИТИ?

МІНІСТЕРСТВО
ЮСТИЦІЇ ЩО ТРЕБА 

ЗНАТИ?

В жодному разі 
НЕ ДАВАЙ ХАБАРА

Звернись до органу студентського 
самоврядування або профспілки 
вищого навчального закладу 
(далі -  ВНЗ), повідом керівництво
ВНЗ.

Повідом правоохоронні органи. 
Тобі роз'яснять подальші дії.

е

Підготуй докази (аудіо-, відеозапис, 
свідчення друзів).

Напиши заяву у поліцію 
за місцезнаходженням ВНЗ.

Що відбуватиметься далі?

О Працівники поліції помітять спеціальною 
фарбою гроші, які будуть передані 
службовій особі ВНЗ. Цей напис буде 
помітним тільки в ультрафіолетовому 
світлі.

О Правоохоронці можуть встановити 
відооспостережечня, або зафіксувати 
факт отримання хабара іншим способом, 
передбаченим законом.

Подзвони до єдиного 
контакт-центру 
0 800 213103
та додатково отримай 
правову консультацію.

Відповідальність 
за неправомірну вигоду, 
зокрема хабар, несуть 
ОБИДВІ СТОРОНИ -  
і та, що його дає, 
і та, що його отримує.

ЗАПАМ'ЯТАЙ:
ТИ МАЄШ ПРАВО 
на освіту без корупції!

Міністерство 
освіти і науки 
України

Своєчасне добровільне 
повідомлення 
про неправомірну 
вигоду звільняє від
кримінальної
відповідальності.



ЩО ТАКЕ 
СПІР?

ї ї  МАЮ! 
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Знаю! Ш 
Дію!
Захищаю!

МІНІСТЕРСТВО і 
ЮСТИЦІЇ J і
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Проект Міністерство юстиції України Проект Міністерство юстиції України

ш
Спір -  це юридичний конфлікт 
між учасниками правовідносин, 
який виникає внаслідок різного 
розуміння ними взаємних прав 
та обов'язків, що перешкоджає 
їх реалізації.

Які бувають 
спори?

•  сімейні

•  земельні

•  житлові

•  цивільні

•  господарські

•  адміністративні

•  корпоративні

•  трудові

МАЄШ
ПИТАННЯ?
PRAVO.M INJU ST.GOV. UA

Всеукраїнський
просвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!»

О 800 213 103
Єдиний контакт-центр
системи безоплатної правової допомоги;
цілодобово та безкоштовно у межах України

p r a v o .m in ju s t .g o v .u a / c o n t a c t s
Найближче Головне 
територіальне управління юстиції

Спори можуть виникати не лише 
на стадії реалізації правовідносин, 
а і до їх виникнення (переддоговірні 
спори) або припинення (відшкодування 
збитків тощо).

і U  S A ID
МІНІСТЕРСТВО
юстиції

Ця публікація здійснена за підтримки 
американського народу, наданої через 
Агентство США з міжнародного розвитку 
(USAID) в рамках Програми 
«Нове правосуддя».
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ЗАХИЩАЙ
СВОЇ ПРАВА



ЩО ТРЕБА І̂юстицпрств0 ЯК ВИРІШИТИ
РОБИТИ? СПІР?

Встанови права та обов'язки 
учасників спору.
Якщо кожен з учасників діє 
добросовісно, можна виявити 
причини спору та врегулювати 
його самостійно.

Подзвони до єдиного. 
контакт-центру 
0 800 213103
та отримай правову 
консультацію.

Звернися до центрів 
з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги 
та отримай правову 
консультацію.

ЩО ТРЕБА 
ЗНАТИ?
Спір можна врегулювати і без звернення до суду 
та додаткових витрат.

Q  Через переговори
Шляхом добровільного виконання порушених 
зобов'язань, внесення, змін до договору 
чи його розірвання.

За допомогою медіатора
Можна спільно звернутися до третьої особи 
задля сприяння у виробленні способу 
врегулювання спору, який би влаштовував 
усі сторони.

О У третейському суді
Це незалежний орган, що утворюється 
на підставі угоди сторін для вирішення спору 
та є альтернативою судового порядку 
вирішення цивільних та господарських спорів.

Якщо тобі не вдалося вирішити 
спір самостійно, звертайся до 
уповноваженого органу.

Проконсультуйся з юристами 
щодо того:

який орган державної влади чи 
місцевого самоврядування упов - 
новажений на вирішення кон - 
кретного спору,

який порядок звернення 
до такого органу,

як підготувати необхідні 
документи.

Ти можеш також звернутися до суду 
для захисту, своїх прав і свобод 
при виникненні спору.

ЗАПАМ'ЯТАЙ:
ТИ МАЄШ ПРАВО 
вирішити спір 
самостійно!

Самостійне 
врегулювання спору -
найбільш бажане, оскільки 
задовольняє інтереси усіх сторін 
та можливе на будь-якій стадії'.
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Х ТО  РЕЄСТРУЄ  
ПРАВО ОРЕНДИ

Я МАЮ  
ПРАВО

Знаю!
-• Дію!
« Захищаю!
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Проект Міністерства юстиції України

ЗЕМЕЛЬНО» ДІЛЯНКИ?

Право оренди реєструють 
державні реєстратори 
або нотаріуси.
Для цієї процедури орендарю або 
орендодавцю необхідно надати: 

О  паспорт, ІПН;

О  договір оренди земельної ділянки;

0  витяг з Державного земельного
кадастру (у разі відсутності відомостей 
про кадастровий номер земельної 
ділянки у документах, поданих 
заявником для державної реєстрації);

0  квитанцію про сплату 
адміністративного збору

Вартість реєстрації:
-  5 робочих днів -  80 грн;
-  2 робочі дні -  800 грн;
-1  робочий день -1600 грн;
-  2 години -  4000 грн.

МАЄШ
ПИТАННЯ?
pravo.minjust.gov.ua
Загальнонаціональний
правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!»

0 800 213 103
Єдиний контакт-центр
системи безоплатної правової допомоги:
цілодобово та безкоштовно у межах України

pravo.minjust.gov .ua/ contacts
Найближче Головне 
територіальне управління юстиції

Що робити, коли на твою земельну 
ділянку зареєстровано право оренди 
за іншою особою?

JNWN-VfWNA}. МХЬЯЬлЖХ

МІНІСТЕРСТВО
ЮСТИЦІЇ

Проект Міністерства юстиції України

ЗАХИЩАЙ
звертайся до Комісії Мін'юсту з питань 
розгляду скарг у сфері державної 
реєстрації або до суду.

Ця публікація здійснена за підтримки 
Міжнародного Фонду «Відродження». СВОЇ ПРАВА



РЕГУЛЮЄТЬСЯ 
ЗЕМЕЛЬНИМ 
КОДЕКСОМ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО
ЮСТИЦІЇ ЧИ МОЖНА

ЗМІНИТИ/РОЗІРВАТИ
ДОГОВІР?

Хто може здати землю 
в оренду?

О  Власники земельних ділянок.

О  Органи виконавчої влади.

О  Органи місцевого самоврядування.

О Особа, яка управляє спадщиною.

О  Орендар (у суборенду, якщо це 
передбачено договором оренди 
або за письмовою згодою 
орендодавця).

Землі державної або комунальної
власності передаються в оренду 
за результатами аукціону або 
за рішенням органів виконавчої влади 
чи місцевого самоврядування.

ЯК УКЛАСТИ  
ДОГОВІР?
У письмовій формі в 2 екземплярах.

За бажанням можна посвідчити нотаріально. 

У договорі вказується:

О  об'єкт оренди (кадастровий номер, місце 
розташування та розмір земельної ділянки);

Зміна умов договору 
оренди землі здійснюється:

О  за взаємною згодою сторін;

О  у разі недосягнення згоди -- 
в судовому порядку.

Розірвання договору 
оренди землі здійснюється:

О  строк дГї договору оренди визначається 
договором (але не більше 50 років);

О орендна плата.

За згодою сторін можна прописати інші умови.

О  за взаємною згодою сторін;

О на вимогу однієї із сторін -  за рішенням суду;

О  в односторонньому порядку, якщо таке 
передбачено законом або договором.

Землі, які перебувають у приватній 
власності передаються в оренду 
за договором оренди між власником 
земельної ділянки і орендарем.

Типова форма договору оренди 
землі затверджена постановою 
Кабінету Міністрів України № 220 
від 3 березня 2004 р.

Міністерство аграрної політики та 
продовольства України

Подзвони до єдиного 
контакт-центру 
0 800 213 103
та додатково отримай 
правову консультацію.



ЧИ ДОВГО ЧЕКАТИ 
ВІДПОВІДІ, І як довго 
ДІЄ СУБСИДІЯ? {

Я МАЮ  
П Ш Ш &

Проект Міністерства юстиції України

Знаю!
Дію!
Захищаю!
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І ^  ПРАВОЇ
Проект Міністерства юстиції України

—К  Рішення про призначення субсидії
......*-*} або відмова приймається протягом
zz~z і 10 днів після подання заяви та
" 7=Г"ї отримання відомостей щодо доходів 

заявника, складу зареєстрованих у 
житлових приміщеннях осіб, 
забезпеченості громадян житловою 
площею та комунальними послугами 
тощо.

Субсидія призначається з місяця 
звернення до дати закінчення 
опалювального сезону, але не більше 
ніж на 12 місяців (для орендарів - до 
кінця місяця, в якому закінчується 
строк дії договору найму (оренди), і 
розраховується:

q  на неопалювальний сезон -
w  з 1 травня по ЗО вересня;
О  на опалювальний сезон -

ЗІ жовтня по ЗО квітня (для 
домогосподарств, які 
використовують природний 
газ/електричну енергію для 
індивідуального опалення - з 16 
жовтня по 15 квітня).

Важливо!

Субсидія є безповоротною 
і ї ї  отримання не тягне за 
собою зміни форми

МАЄШ
ПИТАННЯ?
pravo.msnjust.gov.ua
Загальнонаціональний
правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!»

ШЯВВВШВВВВІ

ЗАХИЩАЙ

pravo.minjust.gov.ua/ contacts

Найближче Головне 
територіальне управління юстиції

О 8 0 0  213103

Єдиний контакт-центр
системи безоплатної правової допомоги:
цілодобово та безкоштовно у межах України

Ця публікація здійснена за підтримки 
Міжнародного Фонду «Відродження». СВОЇ ПРАВА

власності житла.



КОМУ І як
НАРАХОВУЄТЬСЯ
СУБСИДІЯ?

Оформити субсидію може:

Одна із зареєстрованих у
житловому приміщенні осіб.

Особа, яка не зареєстрована, але 
фактично проживає у приміщенні 
на підставі договору оренди житла, 
якщо їй нараховується плата за 
житлово-комунальні послуги.

Індивідуальні забудовники, будинки 
яких не прийняті в експлуатацію.

О  Зареєстровані неповнолітні діти, які 
залишилися без батьківської опіки 
(піклування), або недієздатні особи 
працездатного віку, над якими 
встановлено опіку, за заявою 
опікуна (піклувальника).

оОо
Субсидія розраховується, виходячи 
з кількості зареєстрованих осіб
(осіб, які фактично проживають) в 
приміщенні, яким нараховується 
плата за житлово-комунальні 
послуги.

Якщо не всі зареєстровані особи 
проживають в оселі, субсидія 
розраховується виходячи з кількості 
зареєстрованих в житловому 
приміщенні осіб, які фактично в ньому 
проживають, на підставі рішення РДА, 
районної ради або утвореної ними 
комісії. Відсутність зареєстрованих 
осіб в приміщенні повинна 
підтверджуватися документами 
(наприклад, довідка з роботи, 
навчання, актами обстеження 
матеріально-побутових умов).

МІНІСТЕРСТВО
ЮСТИЦІЇ

1

«гем

У ЯКИХ ВИПАДКАХ 
НАДАННЯ СУБСИДІЇ 
МОЖУТЬ ПРИПИНИТИ?

« M B S ' !

КУДИ ЗВЕРНУТИСЯ 
ЗА СУБСИДІЄЮ?
О  До місцевого структурного підрозділу з 

питань соціального захисту населення: 
особисто або відправити заповнені 
документи поштою.

О  У сільській місцевості -  до
уповноважених осіб сільських і селищних 
рад.

1 = 1  Документи для оформлення субсидії:

О  Заява про призначення житлової субсидії 
та декларація про доходи і витрати.

О Довідки про доходи (у разі зазначення в 
декларації інших отриманих доходів, 
інформація про які не може бути отримана 
за запитом структурного підрозділу 
соціального захисту населення).

О Договір найму (оренди) житла (за наявності).
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О  Якщо громадянин не сплачує за рахунками,
крім випадків затримки зарплати чи пенсії, 
що підтверджується відповідними 
документами.

О  У разі отримання інформації про збільшення 
чисельності зареєстрованих осіб у житловому 
приміщенні осіб.

О  У разі переїзду сімї в іншу місцевість.

О  Якщо виявлено ознаки порушення норм 
законодавства щодо призначення субсидії.

О  За заявою власника (співвласника) житла, 
наймача житла, члена житлово-будівельного 
кооперативу.

О  Якщо громадянин свідомо подав
недостовірні дані про доходи та майновий 
стан.
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Документи можуть бути надані 
особисто, поштою, через сайт 
Мінсоцполітики: 
https://subsidii.misp.gov.ua/

ш Міністерство
соціальної політики України

Подзвони до єдиного 
контакт-центру 
0 800 213103
та додатково отримай 
правову консультацію.

https://subsidii.misp.gov.ua/

