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МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
ПІВНІЧНО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 

МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (м. СУМИ)

Н А К А З

в ід _____________________  Суми № ___________

Про задоволення скарги 
Ярош Катерини Павлівни

Відповідно до частини четвертої статті 26, підпунктів «б», «г» пункту 2 частини шостої 
статті 37, абзацу другого пункту 1 частини другої 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 (зі змінами)

НАКАЗУЮ:

1. Скаргу Ярош Катерини Павлівни від 20.04.2021 задовольнити у повному обсязі.
2. Скасувати рішення про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень від 

23.03.2021 № 57235952, прийняте державним реєстратором прав на нерухоме майно 
Виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської 
області Гарник Світланою Юріївною (далі -  державний реєстратор Гарник С.Ю.) та провести 
державну реєстрацію прав за заявою Ярош Катерини Павлівни про державну реєстрацію прав 
та їх обтяжень від 18.03.2021 за № 44593641.

3. Тимчасово блокувати державному реєстратору Гарник С.Ю. доступ до Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно строком на 14 (чотирнадцять) календарних днів.

4. Виконання пункту 2 наказу покласти на відділ розгляду звернень та забезпечення 
діяльності Колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, 
суб’єктів державної реєстрації Управління державної реєстрації Північно-Східного 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).

5. Виконання пункту 3 наказу покласти на Полтавську регіональну філію державного 
підприємства «Національні інформаційні системи».

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 13.05.2021 за результатами розгляду скарги Ярош Катерини Павлівни від 20.04.2021, 
зареєстрованої у Північно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Суми) 26.04.2021 
„№ Я -972.

Н А Ч А Л Ь Н И К  В І Д Д І Л У  0 Ы $

^"РК^і о 2
Начальник управління

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД 
Північно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції 
(м. Суми)
від 21.05.2021 №  127/7
Підписувач: СВИСТУН ІРИНА ПЕТРІВНА
Сертифікат: 2В6С70Р9А389ЮА104000000Е0706В009С55ЕВ01

Ірина СВИСТУН



висновок
П А П Е Р О В А  К О П І Я  

Е Л Е К Т Р О Н Н О Г О  
Д О К У М Е Н Т А

Колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, 
суб’єктів державної реєстрації при Північно-Східному міжрегіональному 

управлінні Міністерства юстиції (м. Суми)

м. Суми 13.05.2021

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 (головуючої на Колегії), Молодцова Едуарда, Ісаєвої Світлани, Вишняк 
Тетяни, Гіріч Наталії, Балаби Аліни, Жиленко Марини та Петрика Василя 
(секретаря Колегії)

розглянувши скаргу громадянки Ярош Катерини Павлівни (далі - скаржниця) від 
20.04.2021, зареєстровану в Північно-Східному міжрегіональному управлінні 
Міністерства юстиції (м. Суми) 26.04.2021 за № Я-972 (далі - скарга),

на рішення про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень від
23.03.2021 № 57235952 (далі -  оскаржуване рішення), прийняте державним реєстратором 
прав на нерухоме майно Виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 
Кременчуцького району Полтавської області Гарник Світланою Юріївною (далі -  
державний реєстратор Гарник С.Ю.) щодо державної реєстрації права власності на 
квартиру № 4, що розташована: Полтавська область, м. Кременчук, вулиця Чумацький 
шлях, будинок 5 (далі - квартира),

РЕКОМЕНДУЄ:

1. Скаргу Ярош Катерини Павлівни від 20.04.2021 задовольнити у повному 
обсязі.

2. Скасувати рішення про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяженьвід 
23.03.2021 № 57235952, прийняте державним реєстратором прав на нерухоме 
майно Виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького 
району Полтавської області Гарник Світланою Юріївною та провести 
державну реєстрацію прав за заявою Ярош Катерини Павлівни про державну 
реєстрацію прав та їх обтяжень від 18.03.2021 за № 44593641.

3. Тимчасово блокувати державному реєстратору Гарник С.Ю. доступ до 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно строком на 14 
(чотирнадцять) календарних днів.

Мотиви рішення у стислому викладені
1. Скаржниця просить скасувати оскаржуване рішення, оскільки вона вважає, що 

документ-підстава для проведення державної реєстрації, а саме: договір купівлі- 
продажу від 23.10.1998 відповідає нормам законодавства, яке діяло на момент 
державної реєстрації права власності. Крім того, в обгрунтування своєї позиції, 
скаржниця зазначає, що дана нерухомість зареєстрована в бюро технічної 
інвентаризації, тобто державна реєстрація права власності здійснена до 01.01.2013 
компетентним органом та на даний час не скасована.

2. З письмових пояснень, наданих державним реєстратором Гарник С.Ю., при прийнятті 
оскаржуваного рішення остання керувалась частиною восьмою статті 18, частиною 
третьою статті 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень» (далі - Закон), пунктом 12 Порядку державної
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реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою 
Кабінетів Міністрів України № 1127 від 25.12.2015 (далі - Порядок), статтями 45, 47, 
227 Цивільного Кодексу Української PCP (в редакції 1963 року), пунктом 4 постанови 
Пленуму Верховного Суду України № 3 від 28.04.1978 «Про судову практику в 
справах про визнання угод недійсними», листом Міністерства юстиції України від 
10.04.1998 № 17-12/44 «Щодо діяльності товарних бірж», вимогами пункту 3 частити 
першої статті 24 Закону. Тобто, на думку державного реєстратора, подані документи 
не відповідають вимогам чинного законодавства, у зв’язку з тим, що зареєстрований 
на товарній біржі договір купівлі-продажу нотаріально не посвідчений.

3. Під час прийняття оскаржуваного рішення державний реєстратор Гарник С. Ю. не 
врахувала, що відповідно до пункту 1 частини третьої статті 3 Закону речові права на 
нерухоме майно та їх обтяження, що виникли до 01.01.2013, визнаються дійсними за 
умови, що реєстрація таких прав була проведена відповідно до законодавства, що діяло 
на момент їх виникнення.

4. Колегією встановлено, що відповідно до поданих документів для проведення 
державної реєстрації за скаржницею зареєстровано право власності на нерухоме майно 
23.10.1998, що підтверджено довідкою, виданою Комунальним підприємством 
«Кременчуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації Кременчуцької міської ради 
Кременчуцького району Полтавської області» від 23.02.2021 № 61/700, та відміткою 
про державну реєстрацію на договорі купівлі-продажу.

5. При проведенні аналізу оскаржуваного рішення Колегією було встановлено, що 
відповідно до вимог статті 15 Закону України «Про товарну біржу» (в редакції від 
16.02.1993), яка діяла на час укладання договору купівлі-продажу, угоди, які були 
зареєстровані на товарних біржах, не підлягали нотаріальному посвідченню та такі 
угоди вважалася укладеними з моменту їх реєстрації на біржі. Тобто, чинне на момент 
укладення договору купівлі-продажу законодавство дозволяло укладати договори 
купівлі-продажу нерухомого майна без нотаріального посвідчення.

6. Таким чином, оскаржуване рішення підлягає скасуванню.
7. Зважаючи на встановлений факт та характер порушення вимог законодавства, 

допущені державним реєстратором, Колегія дійшла висновку про достатність підстав 
для блокування доступу державному реєстратору Гарник С.Ю. до Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно.

Мотиви рішення у розгорнутому викладенні
1. Скаржниця просить скасувати оскаржуване рішення про відмову у державній 

реєстрації прав та їх обтяжень від 23.03.2021 № 57235952, оскільки вона вважає, що 
документ-підстава для проведення державної реєстрації, а саме: договір купівлі- 
продажу від 23.10.1998 відповідає нормам законодавства, яке діяло на момент 
державної реєстрації права власності. Крім того, в обгрунтування своєї позиції, 
скаржниця зазначає, що дана нерухомість зареєстрована в бюро технічної 
інвентаризації, тобто державна реєстрація права власності здійснена до 01.01.2013 
компетентним органом та на даний час не скасована.

2. Державний реєстратор Гарник С.Ю. при прийнятті оскаржуваного рішення 
керувалась частиною восьмою статті 18, частиною третьою статті 10 Закону України 
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі - 
Закон), пунктом 12 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень, затвердженого постановою Кабінетів Міністрів України № 1127 від 
25.12.2015 (далі - Порядок), статтями 45,47,227 Цивільного Кодексу Української PCP 
(в редакції 1963 року), пунктом 4 постанови Пленуму Верховного Суду України № З 
від 28.04.1978 «Про судову практику в справах про визнання угод недійсними», 
листом Міністерства юстиції України від 10.04.1998 № 17-12/44 «Щодо діяльності
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товарних бірж», вимогами пункту 3 частити першої статті 24 Закону. Тобто, на думку 
державного реєстратора, подані документи не відповідають вимогам чинного 
законодавства, у зв’язку з тим, що зареєстрований на товарній біржі договір купівлі- 
продажу нотаріально не посвідчений.

3. Відповідно до пункту 1 частини третьої статті 3 Закону речові права на нерухоме 
майно та їх обтяження, що виникли до 01.01.2013, визнаються дійсними за умови, що 
реєстрація таких прав була проведена відповідно до законодавства, що діяло на 
момент їх виникнення.

4. Слід зазначити, що до 01.01.2013 державна реєстрація права власності та об’єкти 
нерухомого майна проводилась органами бюро технічної інвентаризації, які 
здійснювали таку реєстрацію на паперових носіях шляхом внесення відомостей про 
право власності на нерухоме майно до реєстрової книги та реєстраційних справ.

5. Враховуючи вимоги пункту 14 частини першої статті 27 Закону та відповідно до 
вимог пункту 3 частини третьої статті 10 Закону державний реєстратор 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.

6. Відповідно до поданих документів для проведення державної реєстрації за 
скаржницею зареєстровано право власності на нерухоме майно 23.10.1998, що 
підтверджено довідкою, виданою Комунальним підприємством «Кременчуцьке 
міжміське бюро технічної інвентаризації Кременчуцької міської ради 
Кременчуцького району Полтавської області» від 23.02.2021 № 61/700, та відміткою 
про державну реєстрацію на договорі купівлі-продажу.

7. Відповідно до вимог статті 15 Закону України «Про товарну біржу» (в редакції від 
16.02.1993),яка діяла на час укладання договору купівлі-продажу, угоди, які були 
зареєстровані на товарних біржах, не підлягали нотаріальному посвідченню та такі 
угоди вважалася укладеними з моменту їх реєстрації на біржі.

8. Реалізуючи свої повноваження у сфері державної реєстрації прав, згідно з пунктом 2 
частини шостої статті 37 Закону за результатами розгляду скарги, територіальний 
орган Міністерства юстиції України приймає мотивоване рішення про задоволення 
(повне чи часткове) скарги шляхом прийняття рішень, зокрема про: скасування 
рішення про відмову у державній реєстрації прав та проведення державної реєстрації 
прав, а також тимчасове блокування доступу державного реєстратора до Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно (далі -  Державний реєстр прав).

9. Зважаючи на встановлений факт порушення й оцінюючи його ступінь та характер, 
Колегія виходить із того, що застосування до державного реєстратора заходів 
реагування у вигляді тимчасового блокування доступу до Держаного реєстру прав має 
бути необхідним й достатнім для виправлення і попередження нових порушень та 
зловживань у сфері державної реєстрації прав. А тому, з огляду на вказану мету й 
ґрунтуючись на принципах справедливості та співмірності заходи реагування повинні 
бути пропорційними характеру встановлених порушень.

10. Слід зазначити, що згідно статті 41 Конституції України кожен має право володіти, 
користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно. 
позбавлений права власності.

11. Таким чином, право власності є непорушним, а враховуючи те, що державна 
реєстрація права власності є гарантією непорушності цього права, то здійснення

З



державним реєстратором своїх повноважень, що стало наслідком порушення 
конституційних прав громадян потребує вжиття відповідних заходів реагування.

12. Відтак встановлення факту прийняття державним реєстратором Гарник С.Ю. 
неправомірного рішення, з урахуванням його характеру та наслідків, яке фактично 
призвело до порушення права скаржниці і є підставою для застосування відповідного 
заходу реагування у вигляді тимчасового блокування доступу державному 
реєстратору Гарник С.Ю. до Державного реєстру прав строком на 14 (чотирнадцять) 
календарних днів.

13. Враховуючи вищевикладене скарга підлягає задоволенню у повному обсязі.

Результати голосування:
Щодо скасування оскаржуваного рішення та проведення державної реєстрації прав:
усі члени Колегії голосували «за».

Щодо тимчасового блокування доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно:
З а - 5 .
Проти -  3.
Утримались - немає.

Підписи членів Колегії:

Співголова Колегії 
Н. Дуднікова

Співголова Колегії 
Е. Молодцов С.Ісаєва Т. Вишняк

Н. Гіріч А. Балаба М. Жиленко
Секретар Колегії 
В. Петрик

-  % ( '° Д
НАЧАЛЬНИК 0 ІДД Ш "
'М  <йГ. 202 Т ' 7 /  У/

Сертифікат: 2B6C7DF9A3891DA104000000DDS6140 
Дійсний з: 09.10.2020 15:04:48 

”  Дійсний доі-094-Q.2021 23:59:59
Підписант: ЖИЛЕНКО МАРИНА МИКОЛАЇВНА 
Мітка часу: 20,05.2021 16:20:32

ЕїЬч1

1 Сертифікат: 58Е209Е7Р900307В04000000279131003С389200 
тш т зт  дійсний з: 17.03.202110:47:27

Дійсний до: 17.03.2023 10:47:27 
Підписант: Ісаєва Світлана Володимирівна 
Мітка часу: 21.05.2021 09:40:06

сертифікат: ooE2D9E7F900307B04000000C9A8310071В19200Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000000FDC0310088269300
0 І Ж 0

Ї Ї Ш

Дійсний з: 25.03.2021 00:00:00 
Дійсний до: 24.03.2023 23:59:59 
Підписант: Балаба Апіна Олександрівна 
Мітка часу: 20.05.2021 16:17:56

И й Р

Дійсний з: 06.04.2021 16:20:48 
Дійсний до: 06.04,2023 16:20:48 
Підписант: Петрик Василь Романович 
Мітка часу: 20.05.2021 16:20:22

сертифікат: -itD5083160DBC59B0400000047240000F5851 ОООоертисрікат. ooE2D9E7F900307B04000000C8A83100144Е9300
Дійсний з: 21.12.2020 15:31:32 
Дійсний до: 21.12.2021 15:31:32 
Підписант: Гіріч Наталія Вадимівна 
Мітка часу: 20.05.2021 10:27:20

Дійсний з: 09.04.2021 14:25:35 
Дійсний до: 09.04.2023 14:25:35 
Підписант: Вишняк Тетяна Анатоліївна 
Мітка часу: 20.05.2021 16:15:48ЇР*

сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000000417B2F00E0AE8500^ePTMCPIKaT: ^d°C7DF9A3891DA104000000F045420081271702 
Дійсний з: 03.07,2020 13:07:42 Дійсний з: 03.03.2021 11:19:09
Дійсний до: 03,07.2022 13:07:42 
Підписант: Дуднікова Наталя Павлівна 

.і ■■ Мітка часу. 20,05.2021 09:37:39

0 » ; Е
Дійсний до: 03.03.2022 23:59:59
Підписант: МОЛОДЦОВ ЕДУАРД ВЯЧЕСЛАВОВІ^
Мітка часу: 20.05.2021 09:44:41


