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МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
ПІВНІЧНО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 

МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (м. СУМИ)

Н А К А З

від с £ р А £ _____  Суми №

Про відмову у задоволенні 
скарги Панченко Миколи 
Семеновича

Відповідно до пункту 1 частини 6 статті 37 Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пунктів 
14 Порядку розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного 
реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів 
Міністерства юстиції», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 25.12.2015 № 1128

НАКАЗУЮ:

Відмовити у задоволенні скарги Панченко Миколи Семеновича від 
16.11.2019, зареєстрованої в Північно-Східному міжрегіональному управлінні 
Міністерства юстиції (м. Суми) 08.01.2020 за № 545/03.3, на рішення про 
відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень від 16.09.2019 № 48687344, 
прийнятого державним реєстратором прав на нерухоме майно виконавчого 
комітету Ніжинської міської ради Чернігівської області Кірсановою Світланою 
Євгенівною.

Підстава: висновок Колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного 
реєстратора, суб’єктів державної реєстрації при Північно-Східному міжрегіональному 
управлінні Міністерства юстиції (м. Суми) від 28.01.2020 за результатами розгляду скарги 
Панченко Миколи Семеновича від 16.11.2019, зареєстрованої у Північно-Східному 
міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Суми) 08.01.2020 за № 545/03.3.
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Колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного 
реєстратора, суб’єктів державної реєстрації при Північно-Східному 

міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Суми)

28 січня 2020 року., 1 Ігод 00 хв. -  12 год. 00 хв. м. Суми

Колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного 
реєстратора, суб’єктів державної реєстрації при Північно-Східному 
міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Суми) у складі 
Дуднікової Наталі, Молодцова Едуарда (співголів Колегії), Ісаєвої 
Світлани, Вишняк Тетяни, Гіріч Наталії, Балаби Аліни, Жилеико Марини, 
Петрика Василя (секретаря Колегії),

розглянувши скаргу | ~~ | . в інтересах якого
діє | |від 16.11.2019, зареєстрованої в Північно-
Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Суми) 
08.01.2020 за № 545/03.3,

на рішення про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень від
16.09.2019 № 48687344, прийнятого державним реєстратором прав на нерухоме 
майно виконавчого комітету Ніжинської міської ради Чернігівської області 
Кірсановою Світланою Євгенівною (далі -  державний реєстратор 
Кірсанова С.Є.)

Зі змісту вказаної скарги вбачається наступне:
11.09.2019 заявником І 1. в інтересах якого дії І

було подано заяву до Центру надання адміністративних послуг Ніжинської 
міської ради Чернігівської області про державну реєстрацію права власності на 
будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами разом із 
наступними документами: технічний паспорт на будинок садибного типу з 
господарськими будівлями, виданий комунальним підприємством «Ніжинським 
міжміським бюро технічної інвентаризації 29.07.2019; рішення Браницької 
сільської ради Бобровицької сільської ради Чернігівської області, 1$ сесії 21 
скликання від 28.01.1994, щодо передачі земельних ділянок у приватну 
власність і користування; витяг з погосподарської книги від 30.08.2019 № 311; 
довідка від 22.08.2019 № 589, видана комунальним підприємством «Ніжинське 
бюро технічної інвентаризації»; довідка від 29.07.2019 № 272, видана 
Бобровицькою міською радою Бобровицького району Чернігівської області 
Браницького старости не ького округу; довіреність від 28.08.2019 № 12, видана 
Бобровицькою міською радою Бобровицького району Чернігівської області: 
довіреність від 28.08.2019 № 13, видана Бобровицькою міською радою 
Бобровицького району Чернігівської області; квитанція про сплат) 
адміністративного збору.

16.09.2019 І І. через свого представника за довіреністю
було отримано рішення про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжені 
за № 48687344.
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На думку скаржника, прийняте рішення про відмову у державній 
реєстрації прав та їх обтяжень від 16.09.2019 № 48687344, державним 
реєстратором Кірсановою С.Є. суперечить вимогам законодавства України, з 
наступних підстав:

1) у рішенні про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень від
16.09.2019 № 48687344, державний реєстратор Кірсанова С.Є., зазначає, що 

є неналежним заявником, адже на момент зведення будинку
йому було лише три роки, що вказує на той факт, що він не міг самостійно 
приймати участь у будівництві. Однак, на думку скаржника, державним 
реєстратором Кірсановою С.Є. не взято до уваги норми абз. 1 пункту 3 частини 
першої статті 2 Закону, якою передбачено, що заявником виступає -  власник, 
інший правонабувач, сторона правочину, у яких виникло, перейшло чи 
припинилось речове право, або уповноважені ними особи -  у разі подання 
документів для проведення державної реєстрації набуття, зміни або припинення 
права власності та інших речових прав. виступає представником

І. що підтверджується довіреністю № 13, виданою Браницьким 
старостинським округом Бобровицької міської ради Бобровицького району 
Чернігівської області від 28.08.2019. Такий вид представництва інтересів 
повною мірою відповідає вимогам частини третьої стаггі 237 Цивільного 
кодексу України (далі-ЦК України), а також передбачений п.п. 29, 30 
Регламенту Центру надання адміністративних послуг Ніжинської міської ради 
Чернігівської області, відповідно до яких, суб’єкт звернення має право подати 
вхідний пакет документів у вказаний Центр особисто, через уповноваженого 
представника, надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом 
вкладення) або в передбачених законом випадках за допомогою засобів 
телекомунікаційного зв’язку.

У разі, коли вхідний пакет документів подається уповноваженим 
представником суб’єктом звернення, пред’являються документи, що 
посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження. Отже, 
таким документом була вищевказана довіреність, яка була надана державному 
реєстратору в момент подачі заяви, про що містяться відомості у заяві про 
державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності). Отже, 
скаржник вважає, що вищевикладені обставини вказують на правомірність дій 
представника (документи подані належною особою та належним способом);

2 ) у рішенні про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень від
16.09.2019 № 48687344, державний реєстратор Кірсанова С.Є. вказує вимоги 
абз. 6 п. 2 стаггі 2 Закону, однак, скаржник стверджує, що такого абзацу у 
вказаній нормі не існує.

Крім того, скаржник вважає, що у витязі з негосподарської книги від
30.08.2019 № 311, виданим Браницьким старостинським округом Бобровицької 
міської ради Бобровицького району Чернігівської області, зазначено, що

Іє головою двору, що в свою чергу, підтверджує факт, що
останній є власником;
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3) у рішенні про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень від
16.09.2019 № 48687344, державним реєстратором Кірсанова С.Є. також 
зазначено, що витяг з погосподарської книги не містить належним чином 
визначеного номеру об’єкта господарського обліку. Однак, на думку 
скаржника, Інструкція з ведення по господарського обліку в сільських, 
селищних та міських радах № 56 була прийнята 11 квітня 2016 року, а тому 
господарська книга була переоформлена у відповідності до діючої на той час 
Інструкції з ведення по господарського обліку в сільських, селищних та міських 
радах № 491 від 08.12.2Q10 в період з 01 січня по 15 січня поточного року, а 
тому остання відповідає вимогам законодавства.

Однією із підстав для відмови у проведенні державної реєстрації, 
вказаним державним реєстратором Кірсановою С.Є. також було вказано, що 
серед поданих документів відсутній кадастровий номер земельної ділянки, про 
те, на думку скаржника, документ про наявність такого кадастрового номера 
земельної ділянки подається, у випадках, коли державна реєстрація 
проводиться у відповідності до вимог п. 42 Порядку державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою 
|<абінету Міністрів України 25.12.2015 № 1127 (далі -  Порядок № 1127), якою 
передбачено, що документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого 
майна адреси, не вимагається у разі, коли державна реєстрація права власності 
проводиться на індивідуальний (садибний) житловий будинок, садовий, дачний 
будинок, збудований на земельній ділянці, право власності на яку 
зареєстровано в Державному реєстрі прав. У такому разі заявник в поданій заяві 
обов’язково зазначає відомості про кадастровий номер відповідної земельної 
ділянки. Однак, скаржник вважає, що при державній реєстрації свого 
домоволодіння застосовуються правила пункту 43 Порядку. Крім того, 
державним реєстратором Кірсановою С.Є. було проігноровано довідку про 
присвоєння адреси домогосподарству. При цьому, з невідомих причин, 
вказаний державний реєстратор, зазначає норми Земельного кодексу України 
при проведенні державної реєстрації будинку садибного типу з господарськими 
будівлями, а також вказуючи на рішення Браницької сільської ради 
Бобровицького району 15 сесії 21 скликання від 28.01.1994, остання визначає, 
що неможливо встановити вид права власності, на якому була надана земельна 
ділянка, однак, скаржник стверджує, що відповідно до вищезгаданого рішення, 
земельна ділянка передається у приватну власність і користування |

Також, скаржник у своїй скарзі зазначає вимоги статті 368 ЦК України, 
якою визначено основні положення права спільної сумісної власності.

Крім того, у своїй скарзі, скаржник вказує на те, що законодавство у сфері 
державної реєстрації прав та програмне забезпечення Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав), дозволяє 
отримувати заяви як від усіх співвласників одночасно, так і від кожного із 
співвласників окремо, крім випадків, проведення державної реєстрації права 
спільної часткової власності з видачею свідоцтва про право власності на
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нерухоме майно, а також проведення державної реєстрації права спільної 
сумісної власності.

Під час подання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень 
(щодо права власності) від 11.09.2019, посадовою особою Центром надання 
адміністративних послуг Ніжинської міської ради Чернігівської області було 
оформлено дану заяву від усіх співвласників ([
Г ~ '
будинок №

та
2 )■ На думку скаржника у вищевказаній зазначалось, що права на 

І по ]
області, мають, бути зареєстровані на праві спільної сумісної 

власності між співвласниками,* що відповідає вимогам законодавства. Проте, 
державним реєстратором Кірсановою С.Є., вказана заява була проігнорована, 
про що у рішенні про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень від
16.09.2019 № 48687344, останньо було,зазначено, що неможливо встановити, 
хто має бути власником вищевказаного майна.

На підставі вимог статті 37 Закону скаржник просить провести перевірку 
правомірності рішення про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень 
від 16.09.2019 № 48687344 державного реєстратора Кірсанової С.Є. та просить 
його скасувати та зобов’язати вказаного державного реєстратора провести 
державну реєстрацію права спільної сумісної власності на вищезгадане 
нерухоме майно за співвласниками, що вказані у заяві про державну реєстрацію 
прав та їх обтяжень (щодо права власності) від 11.06.2019.

Під час розгляду Колегією скарги по суті, державний реєстратор 
Кірсанова С.Є. надала усні пояснення щодо прийнятого рішення про відмову у 
державній реєстрації прав та їх обтяжень від 16.09.2019 № 48687344 та 
підтримала викладений нею зміст вищевказаного рішення.

Мотиви рішення Колегії у стислому викладенні

Відповідно до вимог пункту 1 частини 3 статті 10 Закону, державний 
реєстратор встановлює відповідність заявлених прав і поданих/отриманнх 
документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між 
заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно 
та їх обтяженнями.

Вимогами пункту 4 частини 1 статті 18 Закону передбачено, що 
державна реєстрація прав проводиться у такому порядку, зокрема: 
перевірка документів на наявність підстав для зупинення розгляду заяви, 
зупинення державної реєстрації прав, відмови у проведенні державної 
реєстрації прав та прийняття відповідних рішень.

Державним реєстратором Кірсановою С.Є. при прийняті рішення про 
відмову у державній реєстрації прав га їх обтяжень від 16.09.2019 за 
№ 48687344 було застосовано одну із підстав для відмови в державній 
реєстрації прав, визначену вимогами пункту 4 частини 1 статті 24 Закону, 
а саме: документи, які були подані для державної реєстрації права спільної 
сумісної власності за трьома співвласниками, не дають змоги встановити
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набуття, зміну або припинення речових прав па нерухоме майно 
домогосподарство, що розташоване по вул 

району Г

на
село

~Л збласті.
проведеного аналізуЗа результатами проведеного аналізу документів та даних 

Державного реєстру прав, встановлено, що у державного реєстратора 
І " " 1 були наявні процесуальні підстави для відмови у
проведенні державної реєстрації прав, при цьому, заявником хоч і було 
подано необхідний пакет документів, визначений Законом та пунктом 43 
Порядку № 1127, однак з поданих документів, а саме: витягу з 
негосподарської книги, виданого 29.07.2019 Бобровинькою міською радою 
Чернігівської області за № 311, не можливо було встановити набуття, зміну 
або припинення речових прав за трьома співвласниками на
домогосподарство, що розташоване по вул 

району 
витязі

село
області. Крім того, з інформації, 

з по господарської книги, виданого 29.07.2019 
Міською радою Чернігівської області за № 311

викладеної у 
Бобровицькою
неможливило було визначити до якої групи господарства («колгоспний» 

' чи «робітний» двори) належить вищевказане нерухоме майно, що в 
подальшому вплинуло на неможливість встановлення учасників того чи 
іншого двору, їх права власності на частку в майні, та хто саме не втратив 
такого права.

Мотиви рішення Колегії у розгорнутому вигляді

Аналізуючи обставини, викладені у скарзі, а також відомості, 
містяться у Державному реєстр прав, Колегією встановлено наступне.

які

11.09.2019 до Центру надання адміністративних послуг Ніжинської
міської ради Чернігівської області заявник 

І та І
, що дп в інтересах

] звернувся із наміром для проведення 
державної реєстрації права спільної сумісної власності на будинок садибного, 
типу з господарськими будівлями та спорудами, що розташований по вулиці

району,село ооласті.
Того ж дня, адміністратором Центру надання адміністративних послуг 
Ніжинської міської ради Чернігівської області було сформовано та 
зареєстровано заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права 
власності) в базі даних заяв за № 35867965.

Як документи - підстави для проведення державної реєстрації права 
власності на вищевказане нерухоме майно, заявником було надано: технічний 
паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями, виданий 
комунальним підприємством «Ніжинським міжміським бюро технічної 
інвентаризації 29.07.2019; рішення Браницької сільської ради Бобровицької 
сільської ради Чернігівської області, 15 сесії 21 скликання від 28.01.1994,-щодо 
передачі земельних ділянок у приватну власність і користування; витяг з 
погосподарської книги від 30.08.2019 № 311; довідка від 22.08.2019 ,Nr« 589,
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видана комунальним підприємством «Ніжинське бюро технічної 
інвентаризації»; довідка від 29.07.2019 № 272, видана Бобровицькою міською 
радою Бобровицького району Чернігівської області Браницького 
старостинського округу; довіреність від 28.08.2019 № 12, видана Бобровицькою 
міською радою Бобровицького району Чернігівської області; довіреність від 
28.08.2019 № 13, видана Бобровицькою міською радою Бобровицького району 
Чернігівської області; квитанція про сплату адміністративного збору.

Заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права 
власності) № 35867965 для розгляду отримала державний реєстратор 
Кірсанова С.Є..

За результатами розгляду вказаної заяви про державну реєстрацію прав та їх 
обтяжень (щодо права власності) та поданих документів, 16.09.2019 державний 
реєстратор Кірсанова С.Є. прийняла рішення про відмову у державній 
реєстрації прав та їх обтяжень за № 48687344. При прийнятті рішення про 
відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень від 16.09.2019, державний 
реєстратор Кірсанова С.Є. керувалась вимогами пунктів 2,3,4 частини першої 
статті 24 Закону та вимогами пунктів 18,23 та 43 Порядку № 1127, мотивуючи 
'своє рішення таким чином: «для проведення державної реєстрації права 
власності, форма власності: приватна, спільна сумісна на житловий будинок, 
що розташований | , 1 с. ВУЛИЦЯ

~|, будинок 0 ] ,  та документи, подані для проведення державної 
реєстрації прав, та встановила, що заява про державну реєстрацію прав подано 
неналежною особою, подані документи не відповідають вимогам, встановленим 
цим Законом та подані документи не дають змоги встановити набуття речових 
прав на нерухоме майно. Пунктом 43 Порядку державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі Порядок) передбачена можливість 
реєстрації права власності на житлові будинки, що закінчені будівництвом до 
05.08.1992 року без подання документів, що засвідчує прийняття в 
експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта. Для державної реєстрації 
права власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, можуть бути 
подані: 1) документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку, на якій • 
розташований об’єкт нерухомого майна, у тому числі рішення відповідної ради 
про передачу (надання) земельної ділянки в користування або власність чи 
відомості про передачу (надання) земельної ділянки в користування або 
власність з погосподарської книги; 2) виписка з погосподарської книги, надана 
виконавчим органом сільської ради (якщо такий орган не створений, - 
сільським головою), селищної, міської ради або відповідною архівною 
установою. Відповідно до наданого технічного паспорта від 29.07.2019 року 
житловий будинок збудований 1980 року, а згідно довідки №> 272 від 29.07.2019 
року заявник 1 І р о к у . Отже, останній є
неналежним заявником, так як не мав змоги самостійно брати участь у 
будівництві нерухомого майна, на яке він бажає зареєструвати право власності. 
Абзацом 6 п.2 статті 2 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень” визначено, що заявником є особа, за якою
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закріплений особовий рахунок в погосподарській книзі-у разі проведення 
державної реєстрації права власності на житлові будинки, що були закінчені 
будівництвом до 05.08.1992 року та розташовані на території сільських, 
селищних та міських рад, якими відповідно до законодавства здійснювалося 
ведення погосподарського обліку. Для державної реєстрації права власності 
заявниками надано витяг з погосподарської книги № 5 за 2016-2020 роки від
30.08.2019 року № 311, у якому відсутня інформація, щодо особового рахунку 
та осіб, за якими він закріплений. У витязі міститься запис про передачу 
земельної ділянки, але також не вказано особи, яким вона була передана. Згідно 
п. 2 Розділу II затвердженої наказом Державної служби статистики України № 
56 від 11.04.2016 року Інструкції з ведення погосподарського обліку в сільких, 
селищних та міських радах, номер об’єкта погосподарського обліку це 
унікальний номер, який присвоюється кожному об’єкту погосподарського 
обліку один раз та складається із семи цифр. У наданому витязі такий номер не 
вказаний. Також з поданих документів не представляється за можливе 
встановити хто саме із  заявників здійснював будівництво житлового будинку. 
Керуючись визначеннями Земельного Кодексу України, а саме ст.ст. 79, 79(1): 
земельна ділянка - це частина земної поверхні з установленими межами, 
певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами. Формування 
земельної ділянки полягає у визначенні земельної ділянки як об'єкта цивільних 
прав. Формування земельної ділянки передбачає визначення її площі, меж та 
внесення інформації про неї до Державного земельного кадастру. Сформовані 
земельні ділянки підлягають державній реєстрації у Державному земельному 
кадастрі. Земельна ділянка вважається сформованою з моменту присвоєння їй 
кадастрового номера. Серед поданих документів є рішення Браницької 
сільської ради Бобровицького району 15 сесії 21 скликання від 28.01.1994 року 
про передачу земельної ділянки, але чітко трак ШІР-4НІЗС>К11С права, який 
надається не представляється за можливе так як є запис і про право власності і 
про право постійного користування. Відсутній кадастровий номер земельної 
ділянки, або документ про присвоєння кадастрового номеру даній земельній 
ділянці. Відповідно до вказаного рішення земельна ділянка передана одній 
особі: 1 1, а по заяві на реєстрацію права власності три суб’єкта
права. Враховуючи вищевказане,подані документи не дають змоги встановити 
набуття права власності на житловий будинок 
таї »

Аналізуючи зміст рішення про відмову у державній реєстрації прав та їх 
обтяжень від 16.09.2019 № 48687344, прийнятого державним реєстратором 
Кірсановою С.Є., перевіряючи його обгрунтованість, Комісією встановлено 
наступне.

Відповідно до вимог статті 31 Закону, встановлено, що для проведення 
державної реєстрації прав власності на індивідуальні (садибні) житлові 
будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, 
прибудови до них, що були закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року та
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розташовані на територіях сільських, селищних, міських рад, якими відповідно 
до законодавства здійснювалося ведення погосподарського обліку, і щодо 
зазначених об’єктів нерухомості раніше не проводилася державна реєстрація 
прав власності, подаються:

1) виписка із погосподарської книги, надана виконавчим органом сільської 
ради (якщо такий орган не створений - сільським головою), селищної, міської 
ради або відповідною архівною установою;

2) документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку під таким 
об’єктом, крім випадку, Коли таке речове право зареєстровано в Державному 
реєстрі прав.

Для здійснення державної реєстрації прав власності на зазначені об'єкти 
документом, що посвідчує речові права на земельну ділянку під таким 
об’єктом, може також вважатисяг рішення відповідної ради про передачу 
(надання) земельної ділянки в користування або власність.

Крім того, вимогами Порядку № 1127 також визначено порядок проведення 
державної реєстрації права власності на вищевказане нерухоме майно, що 
закінчене будівництвом до 5 серпня 1992 року.

Пунктом 43 Порядку № 1127 встановлено, шо для державної реєстрації 
права власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні 
будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, що 
закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року та розташовані на території 
сільських, селищних, міських рад, якими відповідно до законодавства 
здійснювалося ведення погосподарського обліку, замість документів, 
передбачених пунктом 42 цього Порядку, можуть бути подані:

1) документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку, на якій 
розташований об’єкт нерухомого майна, у тому числі рішення відповідної ради 
про передачу (надання) земельної ділянки в користування або власність чи 
відомості про передачу (надання) земельної ділянки в користування або 
власність з погосподарської книги;

2) виписка з погосподарської книги, надана виконавчим органом сільської 
ради (якщо такий орган не створений, - сільським головою), селищної, міської 
ради або відповідною архівною установою.

Відповідно до даних Державного реєстру прав, змісту скарги та поданих 
документів до неї, вбачається, що заявником| | було надано
наступний перелік документів для державної реєстрації права спільної сумісної 
власності на будинок садибного типу з господарськими будівлями та
спорудами, що розташований по вулиці і , село
1 Ірайону [ ^області за 'Р-

останній діяв у інтересах[ па
а саме: технічний паспорт на будинок садибного типу з 

господарськими будівлями, виданий комунальним підприємством «Ніжинським 
міжміським бюро технічної інвентаризації 29.07.2019; рішення Браницької 
сільської ради Бобровицької сільської ради Чернігівської області, 15 сесії 21 
скликання від 28.01.1994, щодо передачі земельних ділянок у приватну
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власність і користування; витяг з погосподарської книги від 30.08.2019 №311; 
довідка від 22.08.2019 № 589, видана комунальним підприємством «Ніжинське 
бюро технічної інвентаризації»; довідка від 29.07.2019 № 272, видана 
Бобровицькою міською радою Бобровицького району Чернігівської області 
Браницького старостинського округу.

Відповідно до даних технічного паспорту, виданого комунальним 
підприємством «Ніжинським міжміським бюро технічної інвентаризації
29.07.2019 на будинок садибного типу з господарськими будівлями, що
розташований по вул село району

_ області, роки забудови вищезазначених будівель вказано 1980-
1982 роки.

Зі змісту витягу із погосподарської книги від 30.08.2019 № 311, виданої 
виконавчим комітетом Бобровицької міської ради Бобровицького району 
Чернігівської області вбачається, що записи із погосподарської книги № 5, із 
номером об’єкта погосподарського обліку 0221-1, були зазначені за 2016-2020 
роки щодо домогоеподарства, що розташоване по вул К.Острянка, 80, село 
Браниця, Бобровицького району Чернігівської області, де головою двору є

та зареєстровано:
Відповідно до довідки від 29.07.2019 № 272, виданої Бобровицькою 

міською радою Бобровицького району Чернігівської області Браницького 
старостинського округу встановлено, що станом на 15.04.1991 в домоволодінні, 
розташованому за адресою: с. Браниця, вул. К.Острянка, будинок 80, 
проживали та були зареєстровані (прописані):
| |, дата прописки - 1981 рік,

1981 рік,
7 Т Ш  р.н., дата

прописки - і У» і рік, і___________________________ ], 1977 р.н., дата прописки
відсутня.

Водночас необхідно зазначити, що цивільно-правові відносини, які виникли 
та існували з 1963 року по 01 січня 2004 року були врегульовані вимогами 
Цивільного кодексу Української PCP, що діяв у період вищезазначеного часу.

Відповідно до положень 120 Цивільного кодексу Української PCP (в 
редакції 1963 року) передбачалось, що майно колгоспного двору належало його 
членам на праві спільної власності з визначенням часток (часткова власність) 
або без визначення часток (сумісна власність).

Вимоги статті 123 Цивільного кодексу Української PCP визначали, що 
розмір частки члена двору встановлюється виходячи з рівності часток усіх 
членів двору, включаючи неповнолітніх і непрацездатних.

Крім того, відповідно до роз’яснень, викладених у пункті 6 постанови 
Пленуму Верховного суду України від 22.12.1995 № 20 «Про судову практику у 
справах за позовами про захист права приватної власності», права власності на 
майно, яке належало колгоспному двору і збереглося після припинення його 
існування, мають ті члени двору, котрі до 15.04.1991 не втратили права на 
частку в його майні. Такими, що втратили це право, вважаються працездатні 
члени двору, які не менше трьох років підряд до цієї дати не брали участі своєю 
працею і коштами у веденні спільного господарства двору (в цей строк не
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включається час перебування на дійсній строковій військовій службі, навчання 
в учбовому закладі, хвороба); розмір частки члена двору визначається виходячи 
з рівності часток усіх його членів, включаючи неповнолітніх та 
непрацездатних.

Державний реєстратор Кирсанова С.Є. у рішенні про відмову у державній 
реєстрації прав та їх обтяжень від 16.09.2019 за № 48687344 зазначає, що 
відповідно до наданого технічного паспорта від 29.07.2019, житловий будинок 
збудований 1980 року, а згідно довідки № 272 від 29.07.2019 року заявник

1. Отже, останній є неналежним заявником.
так як не мав змоги самостійно брати участь у будівництві нерухомого майна, 
на яке, останній заявив свої права.

Проте, твердження державного реєстратора Кірсанової С.Є. є невірним та 
таким, що не відповідає діючому- на той час законодавству, оскільки вимоги 
статті 123 Цивільного кодексу Української PCP (шо діяли до 01.01.2004) 
визначали, що розмір частки члена двору встановлюється виходячи з рівності 
часток усіх членів двору, включаючи неповнолітніх і непрацездатних.

При цьому, слід зазначити, що відповідно до вимог стаггі 13 Закону 
Української PCP «Про сільську раду депутатів трудящих Української PCP» 
1968 року (зі змінами ) на вказані ради було покладено обов’язок здійснення 
обліку населення та ведення за встановленими формами погосподарських книг. 
Порядок ведення погосподарського обліку в сільських радах визначався 
Вказівками по веденню погосподарського обліку в сільських Радах народних 
депутатів, затвердженими постановою Державного комітету статистики СРСР 
від 12.05.1985 № 5-24/26, а згодом Вказівками, затвердженими постановою 
Держкомстату СРСР № 69 від 25.05.1990, відповідно до п. 20 яких, суспільна 
група господарства встановлюється в залежності від роду занять голови 
господарства /сім’ї. Тобто, у разі якщо будинок з господарськими спорудами 
станом на 01.07.1990 відносився до суспільної групи «робітничий двір», то 
положення статтей 120,123 Цивільного кодексу Української PCP, застосуванню 
не підлягають, у даному випадку, слід керуватись вимогами Кодексу про шлюб 
та сім’ю У PCP (1969 року, який втратив чинність 27.07.2010), за яким 
суб’єктами права спільної сумісної власності вважалось тільки подружжя.

Отже, крім існування на той час поняття «колгоспного двору», існувало 
поняття «робітничого двору», відносини щодо яких були врегульовані різними 
нормативно-правовими актами (діючими на той час).

Із проведеного аналізу документів, наданих для державної реєстрації 
права спільної сумісної власності на домогосподарство за трьома 
співвласниками, які долучені до Державного реєстру прав, зокрема, витягу з 
погосподарської книги, виданого 29.07.2019 Бобровицькою міською радою 
Чернігівської області за № 311, не можливо визначити до якої групи 
господарства («колгоспний» чи «робітний» двори) належить вищевказане 
нерухоме майно, розташоване за адресою: по вул. І І. село

району І області, що в подальшому
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унеможливлює встановлення учасників того чи іншого двору, їх права 
власності на частку в майні, та хто саме не втратив такого права.

Водночас слід зауважити, що державний реєстратор Кірсанова С.Є. у 
рішенні про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень від 16.09.2019 
за № 48687344, зазначає: «серед поданих документів для державної реєстрації 
на вищевказане майно є рішення Браницької сільської ради Бобровицького 
району 15 сесії 21 скликання від 28.01.1994 про передачу земельної ділянки, але 
чітко право, яке надається не представляється за можливе так як є запис і про 
право власності і про право постійного користування. Відсутній кадастровий 
номер земельної ділянки, або документ про присвоєння кадастрового номеру 
даній земельній ділянці.»

Так, згідно рішення Браницької сільської ради Бобровицької сільської 
ради Чернігівської області, 15 сесії 21 скликання від 28.01.1994, гр І 
І |у відповідності до вимог Декрету Кабінету Міністрів
України «Про приватизацію земельних ділянок» від 26 грудня 1992 року за 
№ 19-52 (діючого до 04.10.2006) (далі-Декрет) було передано безкоштовно у 

' приватну власність/ користування земельну ділянку, площею 0,91 га. в.т. числі 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, площею 0,25 .га, для 
ведення особистого селянського господарства, площею 0,66 га., у межах норм, 
установлених Земельним кодексом України.

Згідно з частиною 1 статті 22 Земельного Кодексу України 1990 року, 
який діяв на час передачі земельної ділянки, право власності на землю 
виникало після встановлення землевпорядними організаціями меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) і одержання документа, що посвідчує це право.

Документи, що посвідчували право на земельну ділянку були визначені 
статтею 23 Земельного кодексу України 1993 року. Проте, дію статті 23 
Земельного кодексу України було зупинено відносно власників земельних 
ділянок, визначених пунктом 1 Декрету.

Пунктом 3 Декрету було встановлено, що право приватної власності. 
громадян на земельні ділянки, передані їм для цілей, передбачених пунктом 1 
Декрету, а саме: ведення особистого підсобного господарства, будівництва і 
обслуговування жилого будинку і господарських будівель (присадибна 
ділянка), садівництва, дачного і гаражного будівництва, посвідчувалось 
відповідною Радою народних депутатів, про що проставлявся запис у земельно- 
кадастрових документах, з наступною видачею державного акта на право 
приватної власності на землю.

Пунктом 3 Декрету було визначено, що право власності на земельну 
ділянку посвідчувалося самим рішенням уповноваженого органу про передачу 
у власність земельної ділянки. Згідно з пунктом 7 Перехідних положень 
Земельного Кодексу України 2001 року громадяни, що одержали у власність 
земельні ділянки у розмірах, що були передбачені раніше діючим 
законодавством, зберігають права на ці ділянки.
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Отже, рішення Браницької сільської ради Бобровицької сільської ради 
Чернігівської області, 15 сесії 21 скликання від 28.01.1994, яким було передано 
гр І І у власність/користування земельну ділянку, площею 0,91 га.
в.т. числі для будівництва та обслуговування житлового будинку, площею 0,25 
га, для ведення особистого селянського господарства, площею 0,66 га, є 
правовстановлюючим документом, що посвідчує його права на відповідну 
земельну ділянку і є однією із підстав для проведення державної реєстрації 
прав.

Таким чином, вищевказане твердження державного реєстратора 
Кірсанової С.Є., що було зазначене у рішенні про відмову у державній 
реєстрації прав та їх обтяжень від 16.09.2019 № 48687344 є хибним, невірним та 
таким, що не відповідає як діючому на той час законодавству, так і вимогам 
законодавства, які діють на сьогодні.

На підставі вищевикладеного та за результатами проведеного аналізу 
документів та даних Державного реєстру прав, встановлено, що у державного 
реєстратора Кірсанової £,Є . були наявні процесуальні підстави для відмови у 
проведенні державної реєстрації прав, при цьому, заявником хоч і було подано 
необхідний пакет документів, визначений Законом та пунктом 43 Порядку 
№ 1127, однак з поданих документів не можливо встановити набуття, зміну або 
припинення речових прав на домогосподарство, що розташоване по 
вул І І г р п п і —----  юбласті.

Таким чином, державним реєстратором Кірсановою С.Є. 16.09.2019 
процесуально вірно прийняте рішення про відмову у державній реєстрації прав 
та їх обтяжень за № 48687344, проте вказане рішення є необгрунтованим, 
оскільки у вказаному рішенні останньою, неправильно були застосовані норми 
законодавства.

Враховуючи вищевикладене, керуючись вимогами статті 37 Закону, 
пунктами 8,13,14 Порядку розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність 
державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів 
Міністерства юстиції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 25.12.2015 № 1128 (зі змінами), Колегія рекомендує:

1. Відмовити у задоволенні скарги і------  І від
16.11.2019, зареєстрованої в Північно-Східному міжрегіональному управлінні 
Міністерства юстиції (м. Суми) 08.01.2020 за № 545/03.3, на рішення про 
відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень від 16.09.2019 № 48687344, 
прийнятого державним реєстратором КГрсановою С.Є.

Результати голосування Колеі^ц: за - 8, проти -0̂  утрималося- 0.
/■' _ у''' '

Співголова Колегії Наталя ДУДНІКОВА

Співголова Колегії /  /  /  / / -  Едуард МОЛОДЦОВ

Члени Колегії: Світлана ІСАЄВА
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