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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)

12 лютого 2021 року., 08год ЗО хв. -  09 год. ЗО 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) у складі 
Дуднікової Наталі, Молодцова Едуарда (співголів Колегії), Ісаєва 
Світлана, Вишняк Тетяни, Гіріч Наталії, Балаби Аліни, Жиленко Марини 
та Петрика Василя (секретаря Колегії)

розглянула скаргу Об’єднання- співвласників багатоквартирного 
будинку «Герасима Кондратьєва 127/2» (код ЄДРПОУ-42099424) (далі -  
ОСББ), в особі керівника Рижих С.О., від 04.01.2021, яка надійшла до Північно- 
Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), та 
зареєстрована 14.01.2021 за № 790-1-21

щодо скасування рішення про відмову у державній реєстрації в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань від 23.12.2020 за номером 375103004167, 
прийнятого державним реєстратором відділу державної реєстрації 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Управління «Центр надання 
адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради Сусіденко 
Яною Олегівною (далі -  державний реєстратор Сусіденко >1.0.) стосовно 
державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу - ОСББ 
(код ЄДРПОУ- 42099424).

Зі змісту вказаної скарги вбачається наступне:
скаржник ОСББ, в особі керівника Рижих С.О., у своїй скарзі зазначає, що

21.12.2020 відбулись загальні збори ОСББ, на яких було прийнято рішення про 
звільнення членів та голови Правління. В свою чергу, на засіданні Правління, 
новообране Правління ОСББ обрало головою Правління Рижих С.О., 
прийнявши відповідне рішення.

22.12.2020 ОСББ, в особі керівника Рижих С.О., до Управління «Центр 
надання адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради надало 
заяву щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу разом
13 вищевказаними рішеннями, з метою зміни керівника даного ОСББ.

23.12.2020 скаржнику ОСББ, в особі керівника Рижих С.О., після 
отримання рішення про відмову у державній реєстрації в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
(далі - Єдиний державний реєстр) від 23.12.2020 за номером 375103004167, в 
якому було зазначено, що документи, подані скаржником суперечать вимогам 
Конституції та законів України, стало відомо про порушення своїх прав.
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На думку скаржника, державним реєстратором Сусіденко Я.О. 
оскаржуване рішення про відмову у державній реєстрації в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань від 23.12.2020 за номером 375103004167 прийнято з порушенням 
вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань» (далі -  Закон) та Порядку 
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженого 
наказом Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5.

В обґрунтуванні своєї позиції, скаржник стверджує, що відповідно до 
вимог статі 4 Закону, державна реєстрація базується, зокрема, на принципах: 
об’єктивності, достовірності та повноти відомостей у Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
(далі - Єдиний державний реєстр), внесення відомостей до Єдиного державного 
реєстру виключно на підставі та відповідно до Закону.

На підставі вимог статті 34 Закону, скаржник -  ОСББ, в особі керівника 
Рижих Є.О., просить скасувати рішення про відмову у державній реєстрації в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань від 23.12.2020 за номером 375103004167 та тимчасово 
блокувати/анулювати доступ державного реєстратора до Єдиного державного 
реєстру.

Мотиви рішення Колегії у стислому викладенні

Відповідно до вимог частини четвертої статті 17 Закону, одним із 
документів, що подаються для державної реєстрації змін до відомостей про 
юридичну особу (в тому числі Об’єднання), що містяться в Єдиному 
державному реєстрі, є примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) 
рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що 
вносяться до Єдиного державного реєстру.

Вимоги до оформлення документів, що подаються для державної 
реєстрації, визначені у статті 15 Закону.

Так, відповідно до вимог пункту 6 частини першої статті 15 Закону 
рішення уповноваженого органу управління юридичної особи повинно бути 
оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати 
законодавству.

Водночас слід зазначити, що відповідно до вимог абз. 5 частини п’ятої 
статті 6 Закону, для цілей проведення реєстраційних дій документом, що 
підтверджує повноваження діяти від імені іншої особи, є документ, що 
підтверджує повноваження законного представника особи, нотаріально 
посвідчена довіреність або відомості з Єдиного державного реєстру про особу, 
яка уповноважена діяти від імені особи.

Відповідно ОСББ, маючи статус юридичної особи, у своїй діяльності діє 
відповідно до Закону України «Про об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку», чинного законодавства України та Статуту ОСББ
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(нова редакція), затвердженого загальними зборами ОСББ, протоколом від 
06.09.2018

Відповідно до істотних положень, визначених в пункті 15 Розділу III 
«Статутні органи об’єднання їх повноваження та порядок формування» статуту 
ОСББ, кожен член правління має на засіданні правління один голос та не має 
права передоручати свої права брати участь у засіданнях та голосувати іншим 
особам. Рішення правління викладається у протоколі засідання правління із 
зазначенням кожним із членів правління результату свого голосування («за» 
або «проти»), засвідченого власноручним підписом.

Однак, відповідно до рішення уповноваженого органу управління 
юридичної особи - ОСББ про зміни, що вносяться до Сдиного державного 
реєстру, викладеного протоколом засідання Правління ОСББ від 21.12.2020 за 
№ 1-н, вбачається, що голосування з обох питань порядку денного, здійснено 
без зазначення результату свого голосування кожним членом правління.

За результатами проведеного аналізу документів, поданих для державної 
реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які було надано заявником 
ОСББ, в особі керівника Рижих С.О., встановлено, що рішення уповноваженого 
органу управління юридичної особи, викладене протоколом засідання 
Правління ОСББ від 21.12.2020 № 1-н, оформлено без дотримання вимог, 
встановлених законодавством України, в тому числі в супереч істотним 
положенням, викладеним у пункті 15 Розділу III Статуту ОСББ.

Таким чином, за результатами проведеного аналізу змісту оскаржуваного 
рішення про відмову у державній реєстрації в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 
прийнятого державним реєстратором Сусіденко Я.О., Колегією встановлено, 
що останньою, керуючись вимогами законодавства у сфері державної 
реєстрації, за наявності підстав для відмови у державній реєстрації, 23.12.2020 
було прийнято рішення про відмову у державній реєстрації за номером 
375103004167 з врахуванням вимог чинного законодавства України.

Мотиви рішення Колегії у розгорнутому вигляді

Аналізуючи обставини, викладені у скарзі, відомості, що містяться у 
Єдиному державному реєстрі та інформацію, надану державним реєстратором 
Сусіденко Я.О. стосовно відмови у державній реєстрації змін до відомостей про 
юридичну особу -  ОСББ, Колегією встановлено наступне.

22.12.2020 ОСББ, в особі керівника Рижих С.О., до Управління «Центр 
надання адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради було 
надано заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських 
формувань та органів влади) (форма 2) в частині змін до відомостей про 
юридичну особу -  ОСББ, протокол засідання Правління ОСББ від 21.12.2020 за 
№ 1-н, протокол загальних зборів ОСББ від 21.12.2020, з метою зміни керівника 
даного ОСББ та квитанцію про сплату адміністративного збору.

За результатами розгляду заяви щодо державної реєстрації юридичної особи 
(крім громадських формувань та органів влади) (форма 2) та поданих
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документів, 23.12.2020 державний реєстратор «Сусіденко Я.О., керуючись 
вимогами пункту 5 частини першої статті 28 Закону, прийняла рішення про 
відмову у державній реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за номером 
375103004167, у зв’язку з тим, що документи, подані скаржником суперечать 
вимогам Конституції та законів України.

Із інформації від 03.02.2021 за № 2648/21, отриманої на запит Північно- 
Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (від
19.01.2021 № 1199/05.7/8/21) від державного реєстратора Сусіденко Я.О., 
вбачається, що у протоколі засідання Правління ОСББ від 21.12.2020 за № 1-м, 
голосування з обох питань порядку денного, здійснено без зазначення 
результату свого голосування кожним членом правління.

Також, державний реєстратор Сусіденко Я.О., у своїй інформації зазначає, 
що у засідання Правління ОСББ від 21.12.2020 приймали участь, голосували, 
приймали рішення громадяни Рижих С.О. та Душко М.О., як представники 
власників квартири № 1, в будинку 127/2 по вулиці Г.Кондратьєва, в м. Суми. 
При цьому, у підтвердженні своєї позиції, державний реєстратор
Судіденко Я.О., визначає вимоги статті 1 Закону України «Про об’єднання 
співвласників багатоквартирного будинку», якою передбачено, що 
представником співвласника є фізична або юридична особа, яка на підставі 
договору або закону має право представляти інтереси співвласника, тобто, така 
особа має право представляти інтереси співвласників відповідно до наданих 
повноважень. Відповідно до вимог абз. 5 частини п’ятої статті 6 Закону, для 
цілей проведення реєстраційних дій документом, що підтверджує 
повноваження діяти від імені іншої особи, є документ, що підтверджує 
повноваження законного представника особи, нотаріально посвідчена 
довіреність або відомості з Єдиного державного реєстру про особу, яка 
уповноважена діяти від імені особи.

Згідно вимог частини 25 статті 17 Закону, у разі участі представника 
засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим 
органом управління юридичної особи додатково подається примірник 
оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його 
повноваження.

Таким чином, державний реєстратор Сусіденко Я.О., вважає, що у 
випадку, якщо гр. Рижих С.О. та Душко М.О. являється законними 
представниками (керівники) юридичних осіб, що- є власниками квартири № 1, 
останніми надаються рішення загальних зборів (рішення учасника) від цих 
юридичних осіб про надання повноважень на участь у засіданні Правління, в 
якості уповноважених осіб від юридичних осіб. У випадку, якщо вищевказані 
особи не являються законними представниками юридичних осіб власників 
квартир № 1, для цілей надається довіреність відповідно до вимог абз. 5 
частини п’ятої статті 6 Закону. Однак, гр. Рижих С.О. та Душко М.О., будь 
якого документу, що засвідчує їх повноваження або інформації про надання 
повноважень на участь в засіданні Правління особами, які зазначені в протоколі
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засідання Правління ОСББ від 21.12.2020 № 1*н, надано не було, а тому 
протокол засідання Правління ОСББ від 21.12.2020 № 1-н, не відповідає 
вимогам законодавства України та складений з порушенням вимог статтей 
237,238,244 Цивільного Кодексу України, вимог абз. 5 частини п’ятої статті 6 
Закону, пункту 25 статті 17 Закону.

Крім того, державний реєстратор Сусіденко Я.О., у своїй інформації 
зазначає, що згідно відомостей, зазначених у протоколі загальних зборів ОСББ 
від 21.12.2020 брали участь, голосували та приймали рішення представники 
власників квартири № 1 гр. Рижих С.О., Душко М.О., Шишлевський Р.М., 
Ткаченко О.А., Рижих 1.М., але останніми, будь яких документів, що 
підтверджують їх повноваження як представників власників квартири № 1, 
також не надано.

У зв’язку з чим, державний реєстратор Сусіденко Я.О. вважає, що 
остання позбавлена можливості перевірки повноважень представників у 
відповідності до вимог абз. 5 частини п’ятої статті 6 Закону, пункту 25 статті 17 
Закону, як наслідок голоси таких представників не можуть бути враховані. 
Виходячи з цього, державний реєстратор Сусіденко Я.О. вважає, що рішення по 
питанням порядку денного, винесених на голосування на загальних зборах 
ОСББ не може вважатись прийнятими, так як за них проголосувало менша 
половина від загальної кількості усіх співвласників ОСББ, у супереч вимогам 
статті 10 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного 
будинку» та положенням Статуту ОСББ.

Таким чином, державний реєстратор Сусіденко Я.О., визначаючи підставу 
для відмови у державній реєстрації, визначеною вимогами статті 28 Закону, 
прийняла рішення про відмову у державній реєстрації в Сдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
за номером 375103004167, у зв’язку з тим, що документи, подані скаржником 
суперечать вимогам Конституції та законам України.

Аналізуючи нормативно-правові положення, які визначають правові та 
організаційні засади об'єднань власників жилих та нежилих приміщень 
багатоквартирного будинку та порядок проведення державної реєстрації та 
інших реєстраційних дій стосовно таких об’єднань, Колегією встановлено 
наступне.

Правові та організаційні засади створення, функціонування, реорганізації 
та ліквідації об'єднань власників жилих ,та нежилих приміщень 
багатоквартирного будинку, захисту їхніх прав та виконання обов'язків щодо 
спільного утримання багатоквартирного будинку визначає Закон України «Про 
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку».

Відповідно до вимог статті 10 Закону України «Про об’єднання 
співвласників багатоквартирного будинку» органами управління об’єднання є 
загальні збори співвласників, правління, ревізійна комісія об’єднання. Вищим 
органом управління об’єднання є загальні збори.
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Загальні збори скликаються і проводяться в порядку, передбаченому цим 
Законом для установчих зборів, правлінням об’єднання або ініціативною 
групою з не менш як трьох співвласників.

Рішення загальних зборів, прийняте відповідно до статуту, є обов'язковим 
для всіх співвласників.

До виключної компетенції загальних зборів об’єднання належить, 
зокрема, обрання членів правління об'єднання; обрання та відкликання 
управителя, затвердження та зміна умов договору з управителем, тощо.

Рішення про визначення переліку та розмірів внесків і платежів 
співвласників, порядок управління та користування спільним майном, передачу 
у користування фізичним та юридичним особам спільного майна, а також про 
реконструкцію та капітальний ремонт багатоквартирного будинку або зведення 
господарських споруд вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не 
менш як дві третини загальної кількості усіх співвласників, а в разі якщо 
статутом не передбачено прийняття таких рішень, - більшістю голосів. З інших 
питань рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше 
половини загальної кількості співвласників.

Рішення приймається шляхом поіменного голосування. Рішення 
оформляється особистим підписом кожного, хто проголосував, із зазначенням 
результату голосування ("за" чи "проти").

Для керівництва поточною діяльністю об'єднання обирається правління, 
та має право приймати рішення з питань діяльності об'єднання, визначених 
статутом.

Правління є виконавчим органом об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку і пізвітне загальним зборам.

Порядок обрання та відкликання членів правління, їх кількісний склад та 
строки обрання встановлюються загальними зборами.

Слід зазначити, що згідно вимог статті 7 Закону України «Про об’єднання 
співвласників багатоквартирного будинку», статут об'єднання складається 
відповідно до типового статуту, який затверджується центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і 
політики у сфері житлово-комунального господарства. У статуті має бути 
визначено, зокрема, статутні органи об'єднання, їхні повноваження та порядок 
формування; порядок скликання та проведення загальних зборів; порядок 
голосування на зборах та прийняття рішень на них, тощо.

Статут може містити також інші положення, що є істотними для 
діяльності об’єднання та не суперечать вимогам законодавства.

Відповідно до пункту 16 розділу III «Статутні органи обєднання, їхні 
повноваження та порядок формування» Типового статуту об’єднання 
співвласників багатоквартирного будинку, затвердженого наказом Державного 
комітету України з питань житлово-комунального господарства від 27.08.2003 
№ 141 (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 23.09.2015 № 238), правління 
зі свого складу обирає голову правління та його заступника. Кожен член
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правління має на засіданні правління один голос т^ не має права передоручити 
своє право брати участь у засіданнях та голосувати іншим особам. На 
виконання своїх повноважень голова правління, зокрема, веде засідання 
правління, якщо правління не доручило ведення засідання іншому члену 
правління, забезпечує виконання рішень загальних зборів та рішень правління, 
тощо.

Необхідно зауважити, що дія Закону про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
поширюється на відносини, що виникають у сфері державної реєстрації, 
зокрема, юридичних осіб.

Статтею 9 Закону визначені відомості про юридичну особу, які містяться 
в Єдиному державному реєстрі.

Перелік документів, що подається для державної реєстрації змін до 
відомостей про юридичну особу (в тому числі ОСББ), що містяться в Єдиному 
державному реєстрі, встановлений частиною четвертою статті 17 Закону.

Одним із документів, що подаються для державної реєстрації, є 
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого 
органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного 
державного реєстру.

Вимоги до оформлення документів, що подаються для державної 
реєстрації, визначені у статті 15 Закону.

Так, відповідно до вимог пункту 6 частини першої статті 15 Закону 
рішення уповноваженого органу управління юридичної особи повинно бути 
оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати 
законодавству.

Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, що 
подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що 
містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, 
прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), 
уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у 
разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на 
такому рішенні нотаріально засвідчується з обов’язковим використанням 
спеціальних бланків нотаріальних документів, крім рішень, створених на 
порталі електронних сервісів або з використанням Єдиного державного 
вебпорталу електронних послуг та підписаних з використанням 
кваліфікованого електронного підпису, а також інших випадків, передбачених 
законом.

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру та змісту документів 
для державної реєстрації, поданих заявником, Колегією вбачається, що 
останнім до Управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» 
Сумської міської ради було надано пакет документів щодо державної реєстрації 
змін до відомостей про юридичну особу -  ОСББ відповідно до вимог частини 
четвертої статті 17 Закону. Крім того, Рижих Є.О. було надано протокол
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загальних зборів ОСББ від 21.12.2020 до протоіЛшу засідання Правління від
21.12.2020 за № 1-н.

Необхідно зазначити, що ОСББ, маючи статус юридичної особи, у своїй 
діяльності діє відповідно до Закону України «Про об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку», чинного законодавства України та Статуту ОСББ 
(нова редакція), затвердженого загальними зборами ОСББ, протоколом від 
06.09.2018 (далі -  Статут ОСББ).

Відповідно до істотних положень, визначених в пункті 15 Розділу 111 
«Статутні органи об’єднання їх повноваження та порядок формування» статуту 
ОСББ, кожен член правління має на засіданні правління один голос та не має 
права передоручати свої права брати участь у засіданнях та голосувати іншим 
особам. Рішення правління викладається у протоколі засідання правління із 
зазначенням кожним із членів правління результату свого голосування («за» 
або «проти»), засвідченого власноручним підписом.

Однак, відповідно до рішення уповноваженого органу управління 
юридичної особи - ОСББ про зміни, що вносяться до Єдиного державного 
реєстру, викладеного протоколом засідання Правління ОСББ від 21.12.2020 за 
№ 1-н, вбачається, що голосування з обох питань порядку денного, здійснено 
без зазначення результату свого голосування кожним членом правління, що 
суперечить істотним положенням, викладеним у пункті 15 Розділу 111 Статуту 
ОСББ.

Крім того, слід зазначити, що у протоколі засіданні Правління ОСББ від
21.12.2020 за № 1-н, приймали участь, голосували та приймали рішення три 
члени Правління ОСББ, обрані загальними зборами ОСББ від 21.12.2020: 
гр. Рижих С.О., з приміткою як представник власників квартири № 1, 
Галаєв Ш.М., власник квартири № 8 та Душко М.О., з приміткою як 
представник власників квартири № 1. При цьому, двома членами Правління 
ОСББ: гр. Рижих С.О., який був обраний головою Правління ОСББ, та 
Душко М.О., зазначені в протоколі засідання Правління ОСББ від 21.12.2020 № 
1-н, представниками власників квартири № 1, будь яких документів, що 
засвідчують їх повноваження або інформації про надання повноважень на 
участь у даному засіданні Правління ОСББ, не надано, у зв’язку з чим, у Колегії 
є питання стосовно участі, голосування та прийнятті рішень гр. Рижих С.О. та 
Душко М.О. у засіданні Правління ОСББ.

Також, Колегія звертає увагу, що аналогічна ситуація має місце і у 
протоколі засідання загальних зборів ОСББ від 21.12.2020, де брали участь, 
голосували та приймали рішення, зокрема, гр. Рижих С.О., з приміткою 
представник власників квартири № 1, Галаєв Ш.М., власник квартири № 8 та 
Душко М.О., з приміткою представник власників квартири № 1, що були обрані 
новими членами Правління ОСББ за порядком.денним, про те, гр. Рижих С.О., 
та Душко М.О., будь яких документів, що засвідчують їх повноваження або 
інформації про надання повноважень на участь у засіданні загальних зборів 
ОСББ, не надано.
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Одночасно необхідно зауважити, що припйЬами статті 1 Закону України 
«Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» представником 
співвласника є фізична або юридична особа, яка на підставі договору або 
закону має право представляти інтереси співвласника, тобто, така особа має 
право представляти інтереси співвласників відповідно до наданих повноважень.

За результатами проведеного аналізу документів, поданих для державної 
реєстрації, які було надано заявником ОСББ, в особі керівника Рижих С.О., 
встановлено, що рішення уповноваженого органу управління юридичної особи- 
ОСББ, про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, викладеного у 
протоколі засідання Правління ОСББ від 21.12.2020 № 1-м, оформлено без 
дотримання вимог, встановлених законодавством України, в тому числі, в 
супереч істотним положенням, викладеним у пункті 15 Розділу 111 Статуту

Таким чином, за результатами здійсненого аналізу змісту оскаржуваного 
рішення про відмову у державній реєстрації в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 
прийнятого державним реєстратором Сусіденко Я.О., Колегією встановлено, 
що останньою, керуючись вимогами законодавства у сфері державної 
реєстрації, за наявності підстав для відмови у державній реєстрації, 23.12.2021 
було прийнято рішення про відмову у державній реєстрації за номером 
375103004167 з врахуванням вимог чинного законодавства України.

Враховуючи вищевикладене, керуючись вимогами статті 34 Закон)', 
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 Об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку «Герасима Кондратьєва 127/2» (код ЄДРПОУ- 
42099424) щодо скасування рішення про відмову у державній реєстрації в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань від 23.12.2020 за номером 375103004167, прийнятого 
державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців Управління «Центр надання адміністративних 
послуг у м. Суми» Сумської міської ради Сусіденко Яною Олегівною.

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

Співголова Колегії .• ", Наталя ДУДІ ЯКОВА
/ /  ■«м/іу- і  ' 1 * * ч4 1

Співголова Колегії Едуард МОЛОДЦОВ

ОСББ.
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Секретар Колегії:

Тетяна ВИШНЯК

Наталія ГІРІЧ 

Аліна БАЛАБА

Марина ЖИЛЕМКО 

Василь МЕТРИК


