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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 (співголови Колегії), Ісаєвої Світлани, 
Вишняк Тетяни, Гіріч Наталії, Жиленко Марини, Петрика Василя 
(секретаря Колегії),

розглянула скаргу Полтавської регіональної філії Державного 
підприємства «Центр державного земельного кадастру» від 23.10.2020, яка 
надійшла від Міністерства юстиції України до Північно-Східного 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) та зареєстрована 
від 04.01.2021 за№ 155-1-21 на рішення про відмову у державній реєстрації прав 
та їх обтяжень від 15.10.2020 № 54573175, прийнятого державним реєстратором 
Департаменту з питань реєстрації Сиротою Крістіною Олександрівною (далі -  
державний реєстратор Сирота К.О.) стосовно відмови у державній реєстрації 
права власності на гараж (машино-місце) № 1, що розташований за адресою: 
вул. Шевченка, 5-а, м. Гадяч, Полтавська область.

Зі змісту вказаної скарги вбачається наступне:
15.10.2020 за результатом розгляду заяви про державну реєстрацію прав та 

їх обтяжень від 26.08.2020 за № 41112642 щодо державної реєстрації права 
власності на гараж (машино-місце) № 1, що розташований за адресою: 
вул. Шевченка, 5-а, м. Гадяч, Полтавська область, державним реєстратором 
Сиротою К.О. прийнято рішення про відмову у державній реєстрації прав та їх 
обтяжень за № 54573175.

У скарзі скаржник зазначає, що у рішенні про відмову у державній 
реєстрації прав та їх обтяжень від 15.10.2020 № 54573175 державним 
реєстратором Сиротою К.О., зазначено, що державна реєстрація прав на 
вищевказаний об’єкт нерухомого майна проводиться відповідно до пункту 44 
Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 
№ 1127 (далі - Порядок). Скаржник вважає, що державному реєстратору 
Сироті К.О. було надано весь перелік документів відповідно до пункту 44 
Порядку, а саме: 1) технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна; 2) витяг з 
Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо такого об’єкта (у разі 
державної реєстрації права державної власності). Однак, державний реєстратор 
Сирота К.О. вимагала надати документ, який не передбачений пунктом 44 
Порядку, а саме: документ, що підтверджує факт відсутності зареєстрованого 
права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі -



Державний реєстр прав) з 2004 року по 31.12.2012. Разом з цим, скаржник 
зазначає у скарзі, що неодноразово звертав увагу державного реєстратора на 
пункт 44 Порядку, яким встановлено перелік документів необхідних для 
проведення державної реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна 
державної форми власності, будівництво якого завершено та право власності на 
який не зареєстровано до 01.01.2013, при умові відсутності документа, який 
посвідчує набуття такого права, тому, скаржник не має можливості надати 
документ, щодо реєстрації права власності до 01.01.2013.

Враховуючи зазначене та на підставі статті 37 Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі - 
Закон), статей 16,17,18 Закону України «Про звернення громадян» скаржник 
просить скасувати рішення про відмову у державній реєстрації від 15.10.2020 
№ 54573175, прийняте державним реєстратором Сиротою К.О. та провести 
перевірку правомірності прийнятого рішення державним реєстратором.

Мотиви рішення Колегії у стислому вигляді

Із аналізу обставин, викладених у скарзі, інформації, яка надана державним 
реєстратором Сиротою К.О. та проведеного аналізу відомостей, які містяться у 
Державному реєстрі прав, Колегією встановлено наступне.

Вимогами пункту 40 Порядку встановлено, що державна реєстрація прав 
проводиться на підставі документів, необхідних для відповідної реєстрації, 
передбачених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень», іншими законами України та Порядком.

26.08.2020 до Департаменту з питань реєстрації звернулась уповноважена 
особа Кісіль О.І., що представляла інтереси Державної служби з питань геодезії, 
картографії та кадастру (далі -  уповноважена особа Кісіль О.І.) із наміром 
проведення державної реєстрації прав на гараж (машино-місце) № 1, що 
розташований за адресою: вул. Шевченка, 5-а, м. Гадяч, Полтавська область.

Того ж дня, адміністратором Департаменту з питань реєстрації 
Дмитренко Т.І. було сформовано та зареєстровано заяву про державну 
реєстрацію прав та їх обтяжень у базі даних заяв за № 41112642.

Вимогами пункту 44 Порядку встановлено перелік документів необхідних 
для проведення державної реєстрації права власності на об’єкт нерухомого 
майна державної форми власності, будівництво якого завершено та право 
власності на який не зареєстровано до 01.01.2013, при умові відсутності 
документа, який посвідчує набуття такого права.

З аналізу пакету документів, доданого до заяви про державну реєстрацію 
прав та їх обтяжень від 26.08.2020 за № 41112642, встановлено, що рік 
спорудження/реконструкції - гаража (машино-місця) № 1, що розташований за 
адресою: вул. Шевченка, 5-а, м. Гадяч, Полтавська область -  1974 рік, у зв’язку 
з чим, виникла необхідність в отриманні інформації про зареєстровані речові 
права на нерухоме майно до 01.01.2013. Слід відмітити, що заявником до заяви 
про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 26.08.2020 за № 41112642 був 
доданий лист дочірнього підприємства «Інвентаризатор-М» приватного 
підприємства «Миргородське підприємство технічної інвентаризації та
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експертиз «Інвентаризатор» від 12.08.2020 за № 116, однак він не містив 
інформації про зареєстровані чи не зареєстровані речові права на вищевказане 
нерухоме майно.

Таким чином, на виконання вимог статті 10 Закону, державним 
реєстратором Сиротою К.О. було направлено запити до приватного 
підприємства «Полтавське бюро технічної інвентаризації «Інвентаризатор», що 
проводило державну реєстрацію прав на нерухоме майно до 2004 року та до 
дочірнього підприємства «Інвентаризатор-М» приватного підприємства 
«Миргородське підприємство технічної інвентаризації та експертиз 
«Інвентаризатор», що проводило державну реєстрацію прав на нерухоме майно 
до 31.12.2012 для надання інформації про речові права, що виникли в 
установленому законодавством порядку до 01.01.2013 на вищевказаний об’єкт 
нерухомого майна.

Відповідно до пункту другого частини першої статті 23 Закону державним 
реєстратором Сиротою К.О. 31.08.2020 прийнято рішення про зупинення 
розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, яке особисто 
отримала уповноважена особа Кісіль О.І. за № 53818565.

У зв’язку з тим, що відповідь на запит від приватного підприємства 
«Полтавське бюро технічної інвентаризації «Інвентаризатор», що проводило 
державну реєстрацію прав на нерухоме майно до 2004 року державний 
реєстратор Сирота К.О. не отримала, а строк, встановлений частиною 3 статті 23 
Закону, на усунення обставин, що були підставою для прийняття рішення про 
зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав закінчився, державним 
реєстратором відповідно до пункту 8 частини першої статті 24 Закону, пунктами 
14,18,23,44 Порядку 15.10.2020 було прийнято рішення про відмову у державній 
реєстрації прав та їх обтяжень за № 54573175.

На підставі вищевикладеного та дослідивши всі матеріали справи, Колегією 
встановлено, що державний реєстратор Сирота К.О. діяла в межах та у спосіб 
встановлений чинним законодавством, а отже, рішення від 15.10.2020 за 
№ 54573175 про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень прийняте 
державним реєстратором з урахуванням норм чинного законодавства.

Мотиви рішення Колегії у розгорнутому вигляді

Із аналізу обставин, викладених у скарзі, інформації, яка надана державним 
реєстратором Сиротою К.О. від 11.01.2021 № 550/05.7/8/21 та проведеного 
аналізу відомостей, які містяться у Державному реєстрі прав, Колегією 
встановлено наступне.

26.08.2020 до Департаменту з питань реєстрації звернулась уповноважена 
особа Кісіль О.І., що представляла інтереси Державної служби з питань геодезії, 
картографії та кадастру із наміром для проведення державної реєстрації прав на 
гараж (машино-місце) № 1, що розташований за адресою: вул. Шевченка, 5-а, 
м. Гадяч, Полтавська область.

Разом із заявою для проведення державної реєстрації права га їх обтяжень 
на вищезазначений об’єкт нерухомого майна заявником подано наступні 
документи:
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довіреність, видана приватним нотаріусом Київського міського 
нотаріального округу, Мельник Л.С., 10.03.2020, серія та номер НОІ 485535;

Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо державного 
майна від 24.02.2020 за № 10-623505;
- технічний паспорт виданий ДП «Інвентаризатор-М» від 25.03.2019;

лист Полтавської регіональної філії державного підприємства «Центр 
державного земельного кадастру» про видачу довідки від 01.07.2020 за 
№ 04-06/897;

лист ДП «Інвентаризатор-М» від 12.08.2020 за № 116.
Того ж дня, адміністратором Департаменту з питань реєстрації 

Дмитренко Т.І. було сформовано та зареєстровано заяву про державну 
реєстрацію прав та їх обтяжень в базі даних заяв за № 41112642.

Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 
№ 1127, визначає умови, підстави та процедуру проведення відповідно до Закону 
України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень» державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, об’єкти 
незавершеного будівництва та їх обтяжень, перелік документів, необхідних для 
її проведення, права та обов’язки суб’єктів у сфері державної реєстрації прав, а 
також умови, підстави та процедуру взяття на облік безхазяйного нерухомого 
майна.

Відповідно до пункту 40 Порядку державна реєстрація прав проводиться на 
підставі документів, необхідних для відповідної реєстрації, 
передбачених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень», іншими законами України та цим Порядком.

Вимогами пункту 44 Порядку встановлено перелік документів, необхідних 
для проведення державної реєстрації права власності на об’єкт нерухомого 
майна державної форми власності, будівництво якого завершено та право 
власності на який не зареєстровано до 01.01.2013, при умові відсутності 
документа, який посвідчує набуття такого права.

З аналізу пакету документів, доданого до заяви про державну реєстрацію 
прав та їх обтяжень від 26.08.2020 за № 41112642, встановлено, що рік 
спорудження/реконструкції - гаража (машино-місця) № 1, що розташований за 
адресою: вул. Шевченка, 5-а, м. Гадяч, Полтавська область -  1974 рік, у зв’язку 
з чим, виникла необхідність в отриманні інформації про зареєстровані речові 
права на нерухоме майно до 01.01.2013.

Слід відмітити, що заявником до заяви про державну реєстрацію прав та їх 
обтяжень від 26.08.2020 за № 41112642 був доданий лист дочірнього 
підприємства «Інвентаризатор-М» приватного підприємства «Миргородське 
підприємство технічної інвентаризації та експертиз «Інвентаризатор» від 
12.08.2020 за № 116, однак він не містив інформації про зареєстровані чи не 
зареєстровані речові прав на вищевказане нерухоме майно.

Відповідно до вимог статті 10 Закону державний реєстратор встановлює 
відповідність заявлених прав і поданих/отриманих документів вимогам 
законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже
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зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, 
зокрема: під час проведення державної реєстрації прав, що виникли в 
установленому законодавством порядку до 01.01.2013, а також під час 
проведення державної реєстрації прав, які набуваються з 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, 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, крім випадків, коли державна 
реєстрація прав, похідних від права власності, здійснюється у зв’язку із 
вчиненням нотаріальної дії та такі документи були надані у зв’язку з вчиненням 
такої дії.

Згідно вимог пункту 12 Порядку 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.

Під час розгляду заяви державним реєстратором Сиротою К.О. було 
перевірено відомості, які містяться у Державному реєстрі прав та його 
невід’ємної складової частини -  Реєстрі прав власності на нерухоме майно, та 
встановлено, що відсутні відомості про зареєстровані права з 2004 року по 
31.12.2012 на об’єкт нерухомого майна, що розташований: Полтавська обл., 
м. Гадяч, вулиця Шевченка, земельна ділянка 5-а, гараж (машино-місце) № 1.

Стаття 23 Закону передбачає вичерпний перелік випадків зупинення 
розгляду заяви про державну реєстрацію прав державним реєстратором та 
зобов’язує державного реєстратора у строк, встановлений для державної 
реєстрації прав, прийняти рішення про зупинення розгляду заяви про державну 
реєстрацію прав про що повідомити заявника.

Відповідно до пункту другого частини першої статті 23 Закону, у зв’язку із 
неподанням заявником та неотриманням державним реєстратором у порядку, 
визначеному цим Законом, відомостей реєстрів (кадастрів), автоматизованих 
інформаційних систем в електронній формі чи документів із паперових носіїв 
інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 01.01.2013, 
державним реєстратором Сиротою К.О. 31.08.2020 прийнято рішення про 
зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за 
№ 53818565. Слід відмітити, що заявником до заяви про державну реєстрацію 
прав та їх обтяжень від 26.08.2020 за № 41112642 був доданий лист дочірнього 
підприємства «Інвентаризатор-М» приватного підприємства «Миргородське 
підприємство технічної інвентаризації та експертиз «Інвентаризатор» від
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12.08.2020 за № 116, однак він не містив інформації про зареєстровані чи не 
зареєстровані речові права до 2013 року на вищевказане нерухоме майно.

Таким чином, у державного реєстратора Сироти К.О. виникла необхідність 
у здійсненні запитів до органів, що проводили державну реєстрацію прав на 
нерухоме майно до 2013 року для надання інформації про речові права, що 
виникли в установленому законодавством порядку до 01.01.2013. У зв’язку з 
чим, а також на виконання вимог статті 10 Закону державний реєстратор 
надіслала запит до приватного підприємства «Полтавське бюро технічної 
інвентаризації «Інвентаризатор», що проводив державну реєстрацію прав на 
нерухоме майно до 2004 року та запит до дочірнього підприємства 
«Інвентаризатор-М» приватного підприємства «Миргородське підприємство 
технічної інвентаризації та експертиз «Інвентаризатор», що проводив державну 
реєстрацію прав на нерухоме майно до 31.12.2012.

02.09.2020 рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію 
прав та їх обтяжень від 31.08.2020 за № 53818565, прийняте державним 
реєстратором Сиротою К.О., особисто отримано уповноваженою особою 
Кісіль О.І., що представляє інтереси Державної служби з питань геодезії, 
картографії та кадастру.

Відповідно до абзацу 2,3 пункту 14 Порядку якщо заявник протягом 30 
робочих днів з моменту отримання рішення щодо зупинення розгляду заяви 
виконав вимоги державного реєстратора, зазначені у відповідному рішенні, а 
також у разі коли державним реєстратором протягом 30 робочих днів з моменту 
прийняття відповідного рішення на запит отримано документи та/або 
інформацію, необхідні для державної реєстрації прав, розгляд заяви 
відновлюється на підставі рішення державного реєстратора щодо відновлення 
розгляду заяви. У разі невиконання заявником зазначених у рішенні вимог або 
неотримання на запит документів та/або інформації, необхідних для державної 
реєстрації прав, у строк, встановлений в абзаці другому цього пункту, державний 
реєстратор приймає рішення щодо відмови в державній реєстрації прав.

Оскільки, відповіді на запит від приватного підприємства «Полтавське бюро 
технічної інвентаризації «Інвентаризатор», що проводило державну реєстрацію 
прав на нерухоме майно до 2004 року державний реєстратор Сирота К.О. не 
отримала, а строк, встановлений частиною 3 статтею 23 Закону на усунення 
обставин, що були підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду 
заяви про державну реєстрацію прав закінчився, державним реєстратором 
Сиротою К.О. 15.10.2020 було прийнято рішення про відмову у державній 
реєстрації прав та їх обтяжень за № 54573175.

Слід відмітити, що відповідно до абзацу 2,3 пункту 3 Порядку державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127, рішення 
державного реєстратора у день його прийняття є доступним для використання 
заявником на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг чи іншій 
інформаційній системі, за допомогою якої заявником подавалися документи для 
державної реєстрації прав.

Моментом отримання заявником рішення державного реєстратора для цілей
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цього Порядку вважається день, з якого таке рішення є доступним для 
використання заявником на Єдиному державному веб-порталі електронних 
послуг чи іншій інформаційній системі, за допомогою якої заявником подавалися 
документи для державної реєстрації прав.

На підставі вищевикладеного, дослідивши всі обставини, Колегією 
встановлено, що державним реєстратором Сиротою К.О. прийнято рішення про 
відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень від 15.10.2020 за № 54573175 
з урахуванням норм чинного законодавства. Таким чином, підстави для 
скасування даного рішення відсутні.

В частині вимог щодо проведення перевірки правомірності рішення про 
відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень від 15.10.2020 за № 54573175, 
прийнятого державним реєстратором Сиротою К.О. Колегією відмовлено, 
оскільки дане питання до повноважень Північно-Східного міжрегіонального 
управління Міністерства юстиції (м. Суми) не належать, вирішення даного 
питання є виключно компетенцією суду.

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 Полтавської регіональної філії Державного 

підприємства «Центр державного земельного кадастру» від 23.10.2020 на 
рішення про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень від 15.10.2020 
за № 54573175, прийнятого державним реєстратором Департаменту з питань 
реєстрації Сиротою Крістіною Олександрівною.

Результати голосування Колегії: за - 6, проти - О^утримались - 0.
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