
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
ПІВНІЧНО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 

МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (м. СУМИ)

Н А К А З

від Суми №

Про відмову у задоволенні скарги 
подану директором Сумської дирекції 
АТ «Укрпошта» Маринич В.В.

Відповідно до пункту 1 частини 6 статті 37 Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 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 поданої директором Сумської дирекції 
АТ «Укрпошта» Маринич В. від 04.11.2020 за № 13-11-131, яка зареєстрована у 
Північно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції 
(м. Суми) від 06.11.2020 за № 40920-23-20 щодо скасування рішення про відмову 
у державній реєстрації прав та їх обтяжень від 27.10.2020 № 54802286, 
прийнятого державним реєстратором прав на нерухоме майно виконавчого 
комітету Сумської міської ради Божок О.М.

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 25.11.2020 за результатом розгляду скарги 
поданої директором Сумської дирекції Акціонерного товариства «Укрпошта» Маринич В. від 
04.11.2020 за № 13-11-131, зареєстрованої у Північно-Східному міжрегіональному управлінні 
Міністерства юстиції (м. Суми) від 06.11.2020 за № 40920-23-20.

Начальник управління Ірина СВИСТУН

-пп

Північно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Суми)



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)

25 листопада 2020 року, 10 год. 00 хв. -  11 год. 00 хв. м. Суми

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

розглянула скаргу Акціонерного товариства «Укрпошта», в особі 
Сумської дирекції подану директором Маринич В. зареєстровану в Північно- 
Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Суми) від
06.11.2020 за № 40920-23-20

на рішення про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень від
27.10.2020 № 54802286, прийнятого державним реєстратором прав на нерухоме 
майно виконавчого комітету Сумської міської ради Божок Ольгою Миколаївною 
(далі -  державний реєстратор Божок О.М.)

Зі змісту вказаної скарги вбачається наступне:

23.10.2020 Акціонерне товариство «Укрпошта» в особі уповноваженого 
представника Бойченко А.О. (далі -  уповноважений представник Бойченко А.О. 
АТ «Укрпошта») звернулась із заявою про державну реєстрацію прав та їх 
обтяжень до управління «Центр надання адміністративних послуг у 
м. Суми» Сумської міської ради для проведення державної реєстрації права 
власності на нежитлове приміщення, що розташоване за адресою: Сумська 
область, Краснопільський район, с. Великий Бобрик, вул. Черепівка, буд. 17 а. 
Того ж дня, дану заяву було зареєстровано адміністратором «Центру надання 
адміністративних послуг у м. Суми» у базі даних заяв за № 42116676.

За результатом розгляду даної заяви 27.10.2020 державним реєстратором 
Божок О.М. прийнято рішення про відмову у державній реєстрації прав та їх 
обтяжень за № 54802286, в якому зазначено, що відповідно до поданих 
документів та відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
(далі -  Державний реєстр прав) право власності на об’єкт нерухомого майна, 
щодо якого подано заяву, зареєстровано за іншою особою, відповідно до пункту 
2 статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень» (далі - Закон) заява про державну реєстрацію прав була 
подана неналежною особою.

Скаржник, прийняте рішення державним реєстратором Божок О.М. вважає 
незаконним, необгрунтованим, протиправним та таким, що підлягає скасуванню 
мотивуючи свою позицію тим, що право власності на майно, що розташоване за 
адресою: Сумська область, Краснопільський район, с. Великий Бобрик,



вул. Черепівка, буд. 17 а, визнано за державою в особі Міністерства транспорту 
та зв’язку України (балансоутримувач Сумська дирекція УДППЗ «Укрпошта») 
відповідно до рішення Господарського суду Сумської області від 12.01.2009 у 
справі № 9/777-08 (ухвала Господарського суду Сумської області від 26.02.2009), 
реєстраційного посвідчення КП «Сумське міське БТІ» від 13.03.2009 за № 246, 
витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 13.03.2009, 
технічного паспорта об’єкта.

Крім того, скаржник у своїй скарзі зазначає, що відповідно до статті першої 
Указу Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів 
виконавчої влади» № 1085/2010 утворено Міністерство інфраструктури України 
(далі - МІУ), Державну автотранспортну службу України, Державну авіаційну 
службу України, Державну службу зв’язку України, Державну службу морського 
та річкового транспорту України, реорганізувавши Міністерство транспорту та 
зв’язку України та наділило Міністерство, що утворюється, функції з реалізації 
державної політики у сфері туризму.

Своє рішення скаржник також, мотивує тим, що наказом Міністерства 
інфраструктури України від 16.02.2017 № 56, затверджено передавальний акт, 
складений 09.02.2017 утворено ПАТ «Укрпошта», 100 відсотків акцій якого 
належать державі в особі МІУ, шляхом перетворення УДППЗ «Укрпошта» 
визначено ПАТ «Укрпошта» правонаступником УДППЗ «Укрпошта» 
сформовано статутний капітал ПАТ «Укрпошта» за рахунок майна, переданого 
в статутний капітал державою в особі МІУ визначено державу в особі МІУ як 
засновника та єдиного акціонера ПАТ «Укрпошта».

Окрім того, наказом МІУ № 240 від 05.07.2017 затверджено акт передавання 
майна до статутного капіталу ПАТ «Укрпошта», що є правонаступником УДППЗ 
«Укрпошта».

Для здійснення фінансово-господарської діяльності Сумська дирекція ПАТ 
«Укрпошта» була наділена майном ПАТ «Укрпошта» відповідно до акту 
наділення філії майном станом на 01.03.2017.

Відповідно до Акта передавання до статутного капіталу ПАТ «Укрпошта», 
нежитлове приміщення, що розташоване за адресою: Сумська область, 
Краснопільський р-н, с. Великий Бобрик, вул. Черепівка, буд. 17 а, є в переліку 
об’єктів нерухомого майна, яке обліковується на балансі Сумської дирекції 
УДППЗ «Укрпошта» та передано до статутного капіталу ПАТ «Укрпошта».

Наказом Міністерства інфраструктури України від 14.12.2018 № 611 
прийнято рішення про зміну типу публічного акціонерного товариства 
«Укрпошта» з публічного на приватне та перейменування ПАТ «Укрпошта» в 
АТ «Укрпошта».

Також, скаржник у своїй скарзі зазначає вимоги пункту 48 Порядку 
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127 
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 
(Порядок 1127), що для державної реєстрації права власності у зв’язку з 
передачею майна у власність юридичної особи як внесок (внесення майна до
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статутного (складеного) капіталу (статутного фонду), вступні, членські та 
цільові внески членів кооперативу тощо) подаються:
- документ, що посвідчує право власності особи на майно, що передається у 
власність юридичної особи (крім випадку, коли право власності на таке майно 
вже зареєстровано в Державному реєстрі прав);
- акт прийняття-передачі майна або інший документ, що підтверджує факт 
передач такого майна.

Справжність підписів на акті приймання-передачі майна або іншому 
документі, що підтверджує факт передачі такого майна, засвідчується відповідно 
до Закону України «Про нотаріат».

Таким чином, керуючись положеннями пункту 48 Порядку державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, скаржник вважає, що 
уповноваженим представником Сумської дирекції АТ «Укрпошта» було подано 
заяву та усі необхідні документи для проведення державної реєстрації прав 
власності на нежитлове приміщення, що розташоване за адресою: Сумська 
область, Краснопільський район, с. Великий Бобрик, вул. Черепівка, буд. 17 а.

Крім того, у своїй скарзі, скаржник вказує на те, що відповідно до пункту З 
частини 1 статі 2 Закону заявником є власник, інший правонабувач, сторона 
правочину, у яких виникло, перейшло чи припинилося речове право, або 
уповноважені ними особи -  у разі подання документів для проведення державної 
реєстрації набуття, зміни або припинення права власності та інших речових прав.

Враховуючи зазначене, рішення державного реєстратора прав на нерухоме 
майно Божок О.М. від 27.10.2020 за № 54802286 про відмову у державній 
реєстрації прав на підставі пункту другого частини 1 статті 24 Закону скаржник 
вважає незаконним, необгрунтованим, протиправним та таким, що підлягає 
скасуванню.

Скаржник просить визнати незаконним, необгрунтованим, протиправним та 
скасувати рішення прийняте державним реєстратором прав на нерухоме майно 
Божок О.М. про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень № 54802286 
від 27.10.2020, зобов’язати державного реєстратора прав на нерухоме майно 
Божок О.М. зареєструвати право власності на нежитлове приміщення, що 
розташоване за адресою: Сумська область, Краснопільський район, с. Великий 
Бобрик, вул. Черепівка, буд. 17 а, за Акціонерним товариством «Укрпошта».

Мотиви рішення Колегії у стислому вигляді

23.10.2020 до Центру надання адміністративних послуг виконавчого 
комітету Сумської міської ради звернулася Бойченко А.О., яка діяла в інтересах 
Акціонерного товариства «Укрпошта» (на підставі довіреності серія та номер 
1830 виданої приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу 
Ровенська А.О.) із наміром для проведення державної реєстрації права та їх 
обтяжень (щодо права власності) на нежитлове приміщення, що розташоване за 
адресою: вул. Черепівка, будинок 17 а, с. Великий Бобрик, Краснопільський 
район, Сумська область.
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Того ж дня, адміністратором Центру надання адміністративних послуг 
виконавчого комітету Сумської міської ради було сформовано та зареєстровано 
заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) в базі 
даних заяв за № 42116676.

За результатом розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень 
(щодо права власності) та поданих документів, 27.10.2020 державний реєстратор 
Божок О.М. прийняла рішення про відмову у державній реєстрації прав та їх 
обтяжень за № 54802286.

При прийнятті рішення про відмову у державній реєстрації прав та їх 
обтяжень від 27.10.2020 за № 54802286, державний реєстратор Божок О.М. 
керувалась вимогами статті 24 Закону та вимогами пунктів 18,23 Порядку 
№ 1127, мотивуючи своє рішення таким чином: «відповідно до вимог пункту 2 
статті 24 Закону заява про державну реєстрацію прав подана неналежною 
особою. Відповідно до поданих документів та відомостей Державного реєстру 
речових прав власності на об’єкт нерухомого майна, щодо якого подано заяву, 
зареєстровано за іншою особою».

Правові основи управління об’єктами державної власності визначає Закон 
України «Про управління об’єктами державної власності».

Так, відповідно до статті 3 вищевказаного Закону об’єктами управління 
державної власності, зокрема, є: майно, яке передане державним комерційним 
підприємствам (далі - державні підприємства), установам та організаціям. Крім 
цього, даним Законом, а саме статтею 4 визначено, що міністерства, інші органи 
виконавчої влади та державні колегіальні органи (далі - уповноважені органи 
управління) є суб’єктами управління об’єктами державної власності.

Указ Президента України «Про Положення про Міністерство 
інфраструктури України» від 12.05.2011 № 581/2011, який був доданий до заяви 
про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) 
уповноваженим представником Бойченко А.О. АТ «Укрпошта» установлює, що 
Міністерство інфраструктури України є правонаступником Міністерства 
транспорту та зв’язку України (втратив чинність на підставі Указу Президента 
України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента 
України» від 20.06.2019 № 419/2019).

Відповідно до пункту 3 статті 2 Закону заявником є власник, інший 
правонабувач, сторона правочину, у яких виникло, перейшло чи припинилося 
речове право, або уповноважені ними особи -  у разі подання документів для 
проведення державної реєстрації набуття, зміни або припинення права власності 
та інших речових прав.

Таким чином, у ході розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх 
обтяжень (щодо права власності) від 23.10.2020 за № 42116676 та поданих 
документів, державний реєстратор Божок О.М. встановила, що право власності 
на об’єкт нерухомого майна, що розташоване за адресою: вул. Черепівка, 
будинок 17 а, с. Великий Бобрик, Краснопільський район, Сумська область 
належить -  державі в собі, Міністерства транспорту та зв’язку України, а заяву 
про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) від
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23.10.2020 за № 42116676 було подано особою, яка діяла в інтересах 
Акціонерного товариства «Укрпошта».

Отже, Колегією аналізуючи дані Державного реєстру прав та документів, 
які долучені до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права 
власності) від 23.10.2020 за № 42116676 подані уповноваженою особою 
Бойченко А.О. АТ «Укрпошта» до управління «Центр надання адміністративних 
послуг у м. Суми» Сумської міської ради, а також зміст рішення про відмову у 
державній реєстрації прав та їх обтяжень від 27.10.2020 № 54802286, 
встановлено, що у державного реєстратора Божок О.М. були наявні підстави для 
відмови у проведенні державної реєстрації прав.

На підставі вищевикладепого, державним реєстратором Божок О.М. 
прийнято рішення за № 54802286 від 27.10.2020 про відмову у державній 
реєстрації прав та їх обтяжень з урахуванням норм чинного законодавства.

Мотиви рішення Колегії у розгорнутому вигляді

Колегією було здійснено аналіз обставин, викладених у скарзі, а також 
документів доданих до неї та проведено аналіз відомостей та записів, які 
містяться у Державному реєстрі прав, внесених державним реєстратором 
Божок О.М. та встановлено наступне.

06.11.2020 до Північно-Східного міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції (м. Суми) директором Сумської дирекції АТ «Укрпошта» 
Маринич В. було подано скаргу па рішення про відмову у державній реєстрації 
прав та їх обтяжень від 27.10.2020 № 54802286, прийнятого державним 
реєстратором прав па нерухоме майно виконавчого комітету Сумської міської 
ради Божок О.М. та додано копії, які па думку скаржника обґрунтовують його 
вимоги та встановлюють факт порушення його прав, а саме:
- копія рішення від 27.10.2020 за № 54802286;
- копія рішення Господарського суду Сумської області від 12.01.2009 у справі 
№ 9/771-08;
- копія ухвали Господарського суду Сумської області від 26.02.2009 у справі 
9/771-08;
- копія реєстраційного посвідчені;:! КП «Сумське міське БТІ» від 13.03.2009 за 
№ 246;
- копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 13.03.2009;
- копія технічного паспорта об’єкта, виданого Комунальним підприємством 
«Сумське міське бюро технічної інвентаризації» (Інвентаризаційна справа № 
18476)за № 246;
- Указ Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів 
виконавчої влади» № 1085/2010 від 09.12.2010;
- копія наказу Міністерства інфраструктури України від 16.02.2017 № 56 з 
передавальним актом;
- копія наказу Міністерства інфраструктури України від 05.07.2017 № 240 з 
актом передавання майна до статутного капіталу ПАТ «Укрпошта»;
- копія акту наділення філії майном етапом на 01.03.2017;
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- копія Додатку 33 до Акту передавання до статутного капіталу ПАТ 
«Укрпошта»;
- копія наказу Міністерства інфраструктури України від 14.12.2018 № 611;
- копія акту приймання-передачі від 28.07.2020;
- копія довіреності № 2214;
- копія довіреності № 1399.

В ході попереднього розгляду скарги користуючись відомостями 
Державного реєстру прав встановлено, що 23.10.2020 уповноважений 
представник Бойченко А.О. АТ «Укрпошта» звернувся до управління «Центр 
надання адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради з заявою для 
проведення державної реєстрації права та їх обтяжень (щодо права власності) від 
23.10.2020 за № 42116676, в якій зазначив, що таке майно належить АТ 
«Укрпошта» на праві приватної власності. До заяви було долучено документи, 
які на думку заявника підтверджують право власності на вищезазначене майно, 
а саме:
-рішення Господарського суду Сумської області від 12.01.2009 номер справи 
№ 9/771-08;
- ухвала господарського суду Сумської області від 26.02.2009 номер справи 
№ 9/771-08;
- реєстраційне посвідчення видане комунальним підприємством «Сумським 
міським бюро технічної інвентаризації» від 13.03.2009;
- витяг про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно видане 
комунальним підприємством «Сумське міське бюро технічної інвентаризації» 
від 13.03.2009 №22146749;
- Указ Президента України «Про Положення про Міністерство інфраструктури 
України» від 12.05.2011 № 581/2011;
- технічний паспорт виданий комунальним підприємством «Сумське міське бюро 
технічної інвентаризації» за реєстровим номером 246 від 07.08.2007.

Таким чином, пакет документів, поданий до управління «Центр надання 
адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради уповноваженим 
представником Бойченко А.О. АТ «Укрпошта» та пакет документів, поданий 
директором Сумської дирекції АТ «Укрпошта» Маринич В. до Північно- 
Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) за своїм 
змістом та переліком різняться.

Аналізуючи відомості та записи у Державному реєстрі прав, здійсненні 
державним реєстратором Божок О.М. під час розгляду заяви від 23.10.2020 
№ 42116676 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права 
власності) та сканкопії доданих документів, Колегією встановлено наступне.

Відповідно до пунктів 1,2,3 частини 3 статті 10 Закону державний 
реєстратор встановлює відповідність заявлених прав і поданих\отриманих 
документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між 
заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх 
обтяженнями, зокрема: відповідність повноважень особи, яка подає документи 
для державної реєстрації прав; перевіряє документи на наявність підстав для
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проведення державної реєстрації прав, зупинення розгляду заяви, зупинення 
державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та приймає 
відповідні рішення; під час проведення державної реєстрації прав, що виникли в 
установленому законодавством порядку до 01.01.2013, обов’язково запитує від 
органів влади, підприємств, установ та організацій, які відповідно до 
законодавства проводили оформлення та\або реєстрацію прав, інформацію 
(довідки, засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів 
тощо), необхідну для такої реєстрації, у разі відсутності доступу до відповідних 
носіїв інформації, необхідні для такої реєстрації, у разі відсутності доступу до 
відповідних носіїв інформації, що містять відомості, необхідні для проведення 
державної реєстрації прав, чи у разі відсутності необхідних відомостей в єдиних 
та державних реєстрах, доступ до яких визначено цим Законом, та\або у разі, 
якщо відповідні документи не були подані заявником.

Згідно вимог пункту 12 Порядку 1127 під час розгляду заяви та документів, 
поданих для державної реєстрації прав, державний реєстратор використовує 
відомості з Реєстру права власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон 
відчуження об’єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек, які є 
архівною складовою частиною Держаного реєстру прав, а також відомості з 
інших інформаційних систем доступ до яких передбачено законодавством.

Таким чином, під час здійснення пошуку в інформаційних системах, а саме: 
в Реєстрі прав власності на нерухоме майно (який діяв до 01.01.2013), державним 
реєстратором були отримані відомості, що право власності на об’єкт нерухомого 
майна, що розташований за адресою: вул. Черепівка, будинок 17 а, с. Великий 
Бобрик, Краснопільський район, Сумська область належить державі, в особі 
Міністерства транспорту та зв’язку України.

Правові основи управління об’єктами державної власності визначає Закон 
України «Про управління об’єктами державної власності».

Так, відповідно до статті 3 вищевказаного Закону об’єктами управління 
державної власності, зокрема, є: майно, яке передане державним комерційним 
підприємствам (далі - державні підприємства), установам та організаціям. Крім 
цього, даним Законом, а саме: статтею 4 визначено, що міністерства, інші органи 
виконавчої влади та державні колегіальні органи (далі - уповноважені органи 
управління) є суб’єктами управління об’єктами державної власності.

Указ Президента України «Про Положення про Міністерство 
інфраструктури України» від 12.05.2011 № 581/2011, який був доданий до заяви 
про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) від 
23.10.2020 за № 42116676 уповноваженим представником Бойченко А.О. АТ 
«Укрпошта» установлює, що Міністерство інфраструктури України є 
правонаступником Міністерства транспорту та зв’язку України, втратив 
чинність на підставі Указу Президента України «Про визнання такими, що 
втратили чинність, деяких указів Президента України» від 20.06.2019 
№419/2019.

Відповідно до пункту 3 статті 2 Закону заявником є власник, інший 
правонабувач, сторона правочину, у яких виникло, перейшло чи припинилося
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речове право, або уповноважені ними особи -  у разі подання документів для 
проведення державної реєстрації набуття, зміни або припинення права власності 
та інших речових прав.

Згідно вимог пункту 48 Порядку 1127 для державної реєстрації права 
власності у зв’язку з передачею майна у власність юридичної особи як внесок 
(внесення майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду), 
вступні, членські та цільові внески членів кооперативу тощо) подається, зокрема, 
документ, що посвідчує право власності особи на майно, що передається у 
власність юридичної особи (крім випадку, коли право власності на таке майно 
вже зареєстровано в Державному реєстрі прав).

Таким чином, у ході розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх 
обтяжень (щодо права власності) від 23.10.2020 за № 42116676 та поданих 
документів, державний реєстратор Божок О.М. встановила, що право власності 
на об’єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: вул. Черепівка, 
будинок 17 а, с. Великий Бобрик, Краснопільський район, Сумська область 
належить державі, в особі Міністерства транспорту та зв’язку України, а заяву 
про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) від 
23.10.2020 за № 42116676 було подано особою, яка діяла в інтересах 
Акціонерного товариства «Укрпошта».

Отже, аналізуючи дані Державного реєстру прав та документів, які долучені 
до заяви поданої уповноваженою особою Бойченко А.О. АТ «Укрпошта» до 
управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» Сумської 
міської ради, а також зміст рішення про відмову у державній реєстрації прав та 
їх обтяжень від 27.10.2020 № 54802286, Колегією встановлено, що у державного 
реєстратора Божок О.М. були наявні підстави для відмови у проведенні 
державної реєстрації прав.

На підставі вищевикладеного, державним реєстратором Божок О.М. 
прийнято рішення за № 54802286 від 27.10.2020 про відмову у державній 
реєстрації прав та їх обтяжень з урахуванням норм чинного 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:

Відмовити у задоволенні скарги АТ «Укрпошта», в особі Сумської дирекції, 
поданої директором Маринич В., від 04.11.2020 № 13-11-131, зареєстрованої у 
Північно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції 
(м. Суми) від 06.11.2020 за № 40920-23-20 на рішення про відмову у державній 
реєстрації прав та їх обтяжень від 27.10.2020 № 54802286, прийнятого 
державним реєстратором прав на нерухоме майно виконавчого комітету 
Сумської міської ради Божок О.М.

Результати голосування Колегії: за - 8, проти - 0, утримались - 0.
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