
КОМАНДА МІНІСТЕРСТВА 
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Міністр юстиції України 

із РауІоРеІгепко.оАбсіаІ

ГАННА БУЯДЖИ
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ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ 
У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Знаю!
Дію!
Захищаю!

Д олучайся  до всеукраїнсь кого  просвітницького проекту
М іністерства ю стиції У кра їни  

«Я МАЮ  ПРАВО!»

Н аш а мета: підвищити ТВІЙ рівень знань щодо своїх прав у різних 
сферах життя, підвищити ТВОЮ правову свідомість та спроможність 
захищати свої права.

ЗНАЮ ! Д ІЮ ! ЗАХИЩ АЮ !

я ЗНАЮ свої права
я ДІЮ -  користуюсь ними і знаю, що треба робити, коли мої права 
порушують
я ЗАХИЩАЮ себе згідно із законами, а держава захищає мене і мої 
права.

о

ЗАХИЩ АЙМ О  ПРАВА РАЗОМ!

МАЄШ  ЗА ПИТА Н Н Я?

0 8 0 0  2 13  103
Єдиний контакт-центр системи безоплатної правової допомоги 
(цілодобово та безкоштовно у межах України)

pravo .m in just.gov.ua
Веб -  сайт проекту

Ю С ТИ Ц ІЯ  В ІД К Р И ТА  ДЛ Я ЛЮ ДЕЙ!
Головне територіальне управління юстиції у Чернівецькій області

Адреса:
м. Чернівці, 
вул. Грушевського, 1 
Електронна пошта:
info@cv.miniust.qov.ua

Контактні телефони:
(0372) 55-27-60; 

55-19-78

mailto:info@cv.miniust.qov.ua


ЩО ТАКЕ 
ХАБАР?

Знаю!
Дію!
Захищаю!

МІНІСТЕРСТВО
ЮСТИЦІЇ

Неправомірна вигода
охоплює матеріальні предмети 
і немайнові вигоди.

О  Хабар — це різновид матеріальної 
вигоди.

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

Відповідно до ст. 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 ПРАВО!»

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

PRAVO.MINJUST.GOV.UA/CONTACTS
Найближче Головне 
територіальне управління юстиції

(g )U SA ID  »IS E S a ™  f e f l  SSLмд л и т * а»« .«гм о нагоду І І  ДОП ОМ ОГА Н

Вимагають 
хабара за іспит 
чи навчання?

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

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

СВОЇ ПРАВА #
До 12 років позбавлення волі.



Щ О ТРЕБА
РОБИТИ?

МІНІСТЕРСТВО
ЮСТИЦІЇ ЩО ТРЕБА 

ЗНАТИ?
6

В жодному разі 
НЕ ДАВАЙ ХАБАРА

J^z= r\ Звернись до органу студентського 
самоврядування або профспілки 
вищого навчального закладу 
(далі -  ВНЗ), повідом керівництво
ВНЗ.

Повідом правоохоронні органи. 
Тобі роз'яснять подальші дії.

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 
відеоспостереження, або зафіксувати 
факт отримання хабара іншим способом, 
передбаченим законом.

Відповідальність 
за неправомірну вигоду, 
зокрема хабар, несуть 
ОБИДВІ СТОРОНИ -

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

Напиши заяву у поліцію 
за місцезнаходженням ВНЗ.

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

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?

Проект Міністерства юстиції Україну Проект Міністерства юстиції України

Знаю!
Дію!
Захищаю!

МІНІСТЕРСТВО
ЮСТИЦІЇ

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

Які бувають

е господарські 

е адміністративні

•  корпоративні 

е трудові

спори?
е сімейні 

е земельні 

е житлові 

е цивільні

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

МАЄШ
ПИТАННЯ?
p r a v o .m in j u s t .g o v .u a

Не знаєш, 
як вирішити 
спір?

Всеукраїнський
просвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!»

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

(g )USAID
МА AWWHUMCMtOfO nVQU

МІНІСТЕРСТВО
ЮСТИЦІЇ

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

СВОЇ ПРАВА #



Щ О ТРЕБА
РОБИТИ?

МІНІСТЕРСТВО
ЮСТИЦІЇ ЯК ВИРІШИТИ 

СПІР?
о

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 
0 800 213 103
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.

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.

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.

О

О

О

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.



КОЛИ СКАРГУ 
РОЗГЛЯНУТЬ?

Максимальний строк розгляду
-------- с ка р ги -  45 днів. Як правило,

ї Комісія готує висновок протягом 
2-3 тижнів.

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

— -уя  Рішення надсилається скаржнику 
протягом трьох робочих днів 

— з дня його прийняття.

ВАЖЛИВО:

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

Проект Міністерства юстиції України

Знаю!
Дію!
Захищаю!

МІНІСТЕРСТВО
ЮСТИЦІЇ

МАЄШ
ПИТАННЯ?
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

MINJUST.GOV.UA/DDR/SERVICES
Комісія Мін'юсту з питань розгляду скарг 
у сфері держреєстрації

PRAVO.MINJUST.GOV.UA/CONTACTS
Найближче Головне 
територіальне управління юстиції

(g }U SA ID МІНІСТЕРСТВО
ЮСТИЦІЇ

Забирають
бізнес?

Відбирають

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

СВОЇ ПРАВА #



Щ О ТРЕБА
РОБИТИ?

МІНІСТЕРСТВО
ЮСТИЦІЇ ЩО ВКАЗАТИ 

У СКАРЗІ?

Якщо виявив 
незаконні:

0  перереєстрацію 
бізнесу або майна

0  припинення або 
скасування права 
власності

Звертайся до правоохоронних 
органів.

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 
60 днів з моменту прийняття рішення, 
що оскаржується, або з дня, коли 
дізнався про порушення своїх 
прав.

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

ВАЖЛИВО:
Юридично грамотно оформити скаргу, яка 
подається на розгляд до Комісії. Комісія не 
зможе розглянути скаргу, якщо її подано з 
порушенням хоча 6 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.

Зміст оскаржуваного рішення.

Норми законодавства, які були порушені, 
на твою думку.

Вимоги та їх обґрунтування.

Наявність чи відсутність судового спору 
щодо порушеного у скарзі питання.

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.


