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МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
ПІВНІЧНО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 

МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (м. СУМИ)

Н А К А З

від_________  Суми № _____

Про відмову у задоволенні 
скарги Шапошник Людмили 
Іванівни

Відповідно до вимог пункту 1 частини восьмої статті 34 Закону України 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань», 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. Відмовити у задоволенні скарги Шапошник Людмили Іванівни від 
03.06.2021 щодо відмови у проведенні державної реєстрації змін до відомостей 
від 16.12.2020, прийнятої приватним нотаріусом Дніпровського міського 
нотаріального округу Шуваєвою Оленою Станіславівною стосовно 
СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА «ВЕСЕЛА ДОЛИНА», у 
зв’язку з тим, що скарга оформлена без дотримання вимог, визначених частиною 
п’ятою статті 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», оскільки скаржником 
не підтверджено факт порушення своїх прав у результаті прийняття 
оскаржуваної відмови.

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 02.07.2021 за результатами розгляду скарги 
від Шапошник Людмили Іванівни 03.06.2021, яка зареєстрована у Північно-Східному 
міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Суми) 17.06.2021 за № 16545-1-21.

Начальник управління

.........

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД
Північно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції 
(м. Суми)
від 13.07.2021 № 456/8
Підписувані СВИСТУН ІРИНА ПЕТРІВНА
Сертифікат: 2В6С70Р9А389ЮА104000000Р0706В009С55РВ01

Ірина СВИСТУН
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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)

м. Суми 02.07.2021

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

розглянувши скаргу Шапошник Людмили Іванівни, в інтересах якої діє 
адвокат Кіряхно Олег Вікторович (далі -  скаржник) від 03.06.2021, зареєстровану у 
Північно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Суми) 
17.06.2021 за № 16545-1-21 (далі -  скарга), в частині

оскарження відмови у проведенні державної реєстрації змін до відомостей 
від 16.12.2020 (далі -  оскаржуване рішення), прийняте приватним нотаріусом 
Дніпровського міського нотаріального округу Шуваєвою Оленою Станіславівною 
(далі -  приватний нотаріус Шуваєва О.С.) щодо СЕЛЯНСЬКОГО 
(ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА «ВЕСЕЛА ДОЛИНА» (ідентифікаційний 
код юридичної особи 21900245) (далі -  СФГ «ВЕСЕЛА ДОЛИНА»),

РЕКОМЕНДУЄ:

Відмовити у задоволенні скарги Шапошник Людмили Іванівни від 
03.06.2021, у зв’язку з тим, що скарга оформлена без дотримання вимог, 
визначених частиною п’ятою статті 34 Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань», оскільки скаржником не підтверджено факт порушення своїх 
прав у результаті прийняття оскаржуваної відмови.

Мотиви рішення у стислому викладенні
1. 16.12.2020 приватним нотаріусом Шуваєвою О.С. за результатам розгляду 

заяви засновника (учасника) Володіна О.В. від 15.12.2020 щодо зміни керівника або 
відомостей про керівника, зміни місцезнаходження вказаної юридичної особи, 
зміни складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників 
(учасників) даної юридичної особи, було відмовлено у проведенні державної 
реєстрації змін до відомостей щодо юридичної особи СФГ «ВЕСЕЛА ДОЛИНА».

2. Скаржник просить скасувати відмову у проведенні державної реєстрації 
змін до відомостей щодо юридичної особи СФГ «ВЕСЕЛА ДОЛИНА», проте, 
скаржницею не викладено обставин, якими остання обгрунтовує свої вимоги, при 
цьому, вказує, що майно, яке входило до складеного капіталу вказаної юридичної 
особи є спільною сумісною власністю подружжя Шапошника Миколи 
Олексійовича і скаржниці Шапошник Людмили Іванівни, які розлучились 
14.02.2017.



4. З проведеного аналізу в Єдиному державному реєстрі, Колегією 
встановлено, що станом на 16.12.2020 керівником (головою) СФГ «ВЕСЕЛА 
ДОЛИНА» був Володій О.М., який є одним із засновників СФГ «ВЕСЕЛА 
ДОЛИНА» (з розміром частки у складеному капіталі даної юридичної особи 70 %), 
також інший засновник є Карачевцев О.В. (з розміром частки у складеному капіталі 
даної юридичної особи ЗО %).

5. Законодавством встановлено вимоги щодо оформлення скарг, що 
подаються особою, яка вважає, що її права порушено, зокрема, викладення 
обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги. Крім того, скаржником до 
скарги додаються засвідчені в установленому порядку копії документів, що 
підтверджують факт порушення прав скаржника (за наявності).

6. Таким чином, скаржником у своїй скарзі не викладено обставин, якими 
скаржник обґрунтовує свої вимоги при подачі скарги та до скарги останньою не 
додані засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджували б 
факт порушення її прав щодо СФГ «ВЕСЕЛА ДОЛИНА», що свідчить про не 
дотримання скаржницею вимог до оформлення скарги, встановлених 
законодавством, у зв’язку з чим у скарзі слід відмовити.

Мотиви рішення у розгорнутому викладенні
1. 16.12.2020 приватним нотаріусом Шуваєвою О.С., за результатам розгляду 

заяви засновника (учасника) Володіна О.В. від 15.12.2020 щодо зміни керівника або 
відомостей про керівника, зміна місцезнаходження вказаної юридичної особи, зміна 
складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) 
даної юридичної особи, було відмовлено у проведенні державної реєстрації змін до 
відомостей щодо юридичної особи СФГ «ВЕСЕЛА ДОЛИНА».

2. Скаржник просить скасувати відмову у проведенні державної реєстрації 
змін до відомостей щодо юридичної особи СФГ «ВЕСЕЛА ДОЛИНА», проте, 
скаржницею не викладено обставин, якими остання обгрунтовує свої вимоги, при 
цьому, вказує, що майно, яке входило до складеного капіталу вказаної юридичної 
особи є спільною сумісною власністю подружжя Шапошника Миколи 
Олексійовича і скаржниці Шапошник Людмили Іванівни, які розлучились 
14.02.2017.

4. З проведеного аналізу в Єдиному державному реєстрі, Колегією 
встановлено, що станом на 16.12.2020 керівником (головою) СФГ «ВЕСЕЛА 
ДОЛИНА» був Володій О.М., який є одним із засновників СФГ «ВЕСЕЛА 
ДОЛИНА» (з розміром частки у складеному капіталі даної юридичної особи 70 %), 
також інший засновник є Карачевцев О.В. (з розміром частки у складеному капіталі 
даної юридичної особи 30 %).

5. Частиною п’ятою статті 34 Закону законодавчо встановлено вимоги щодо 
оформлення скарг, що подаються особою, яка вважає, що її права порушено, 
зокрема, викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги. Крім того, 
скаржником до скарги додаються засвідчені в установленому порядку копії 
документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника (за наявності).

6. Таким чином, скаржником у своїй скарзі не викладено обставин, якими 
скаржник обґрунтовує свої вимоги при подачі скарги та до скарги останньою не 
додані засвідчені в установленому порядку копії документів, щоб підтверджували
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факт порушення її прав, що свідчить про не дотримання скаржницею вимог до 
оформлення скарги, встановлених законодавством.

7. Реалізуючи свої повноваження у сфері державної реєстрації прав, 
відповідно до пункту 1 частини восьмої статті 34 Закону, територіальні органи 
Міністерства юстиції України відмовляють у задоволенні скарги, якщо скарга 
оформлена без дотримання вимог, визначених частиною п’ятою цієї статті.

8. Враховуючи вищевикладене, у задоволенні скарги слід відмовити.

Результати голосування:
Усі члени Колегії голосували «за». 
Підписи членів Колегії:
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