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від Суми №

Про відмову у задоволенні
скарги Приходько Людмили Миколаївни

Відповідно до пункту 1 частини шостої, пункту 10 частини восьмої статті 37 
Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень»,

Відмовити у задоволенні скарги Приходько Людмилі Миколаївні від 15.05.2021, 
у зв’язку з тим, що державним реєстратором прав на нерухоме майно Виконавчого 
комітету Сумської міської ради Сумської області Матусенко Тетяною Петрівною 
прийнято рішення про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень від 
26.04.2021 № 57846996 відповідно до законодавства.

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 31.08.2021 за результатами розгляду скарги Приходько Людмили Миколаївни від 15.05.2021, 
зареєстровану у Північно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Суми) 09.08.2021 за 
№ 21046-1-21.

Начальник управління Ірина СВИСТУН

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД
Північно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції 
(м. Суми)
від 06.09.2021 № 591/8
Підписувач: СВИСТУН ІРИНА ПЕТРІВНА
Сертифікат: 2В6С70Е9А389ЮА104000000Р0706В009С55ЕВ01
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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)

м. Суми 31.08.2021

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

розглянула скаргу Приходько Людмили Миколаївни (далі -  скаржниця) від 
15.05.2021, направлену для розгляду Міністерством юстиції України та зареєстровану 
в Північно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Суми)
09.08.2021 за№  21046-1-21 (далі-скарга),

на рішення про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень від
26.04.2021 № 57846996 (далі - оскаржуване рішення), прийняте державним 
реєстратором прав на нерухоме майно Виконавчого комітету Сумської міської ради 
Сумської області Матусенко Тетяною Петрівною (далі - державний реєстратор 
Матусенко Т.П.) щодо 1/12 житлового будинку, що розташований за адресою: 
м. Суми, вул. Степана Бандери, буд. 94 (далі -  житловий будинок),

з вимогою визнати незаконним, скасувати оскаржуване рішення та зобов’язати 
повторно розглянути заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права 
власності),

РЕКОМЕНДУЄ:

Відмовити у задоволенні скарги Приходько Людмили Миколаївни від 
15.05.2021, у зв’язку з тим, що державним реєстратором прав на нерухоме майно 
Виконавчого комітету Сумської міської ради Сумської області Матусенко 
Тетяною Петрівною рішення про відмову у державній реєстрації прав та їх 
обтяжень від 26.04.2021 № 57846996 прийнято відповідно до законодавства.

Мотиви рішення у стислому викладенні
1. На підставі ухвали Ковпаківського районного суду міста Суми від 23.11.2020 

по справі № 592/10357/20 (далі -  рішення суду), якою затверджено мирову угоду, 
укладену між скаржницею та Приходь ком Віталієм Анатолійовичем, відповідно до 
якої 1/12 частина присадибної земельної ділянки та житловий будинок, що 
знаходиться за адресою: м. Суми, вулиця Степана Бандери, № 94 та яка належить на 
праві спільної часткової власності Приходьку Віталію Анатолійовичу, була передана 
скаржниці у рахунок погашення боргу по виконавчому провадженню.



2. Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі -  
Державний реєстр прав) Колегією встановлено, що 21.04.2021 скаржниця звернулась 
до Управління «Центр надання адміністративних послуг м. Суми» із заявою про 
державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 45236246 від 21.04.2021 з метою 
проведення державної реєстрації права власності на житловий будинок за адресою: 
м. Суми, вул. Степана Бандери, буд. 94, до якої було додано документи, а саме: 
ухвалу Ковпаківського районного суду міста Суми від 15.03.2021 у справі 
№ 592/8176/19 (далі - Ухвала), якою було затверджено мирову угоду, укладену між 
скаржницею та Приходьком Віталієм Анатолійовичем.

3. 26.04.2021 державний реєстратор Матусенко Т.П. за результатом розгляду 
заяви № 45236246 від 21.04.2021 прийняла оскаржуване рішення керуючись 
пунктом 12 частини першої статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі - Закон), пунктами 18, 23 
Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127 (далі -  
Порядок).

4. Згідно відомостей Державного реєстру прав Колегією встановлено, що під час 
розгляду заяви № 45236246 державний реєстратор Матусенко Т.П. 26.04.2021 
відповідно до норм чинного законодавства здійснила пошуки в Єдиному реєстрі 
боржників та встановила, що Приходько Віталій Анатолійович внесений до Єдиного 
реєстру боржників (всього таких записів 7).

5. Відповідно до пункту 12 частини першої статті 24 Закону державний 
реєстратор прав на нерухоме майно відмовляє в проведення державної реєстрації 
прав, зокрема, якщо заявник звернувся із заявою про державну реєстрацію права 
власності щодо майна, що відповідно до поданих для такої реєстрації документів 
відчужено особою, яка на момент проведення такої реєстрації внесена до Єдиного 
реєстру боржників, у тому числі за виконавчими провадженнями про стягнення 
аліментів за наявності заборгованості з відповідних платежів понад три місяці.

6. Таким чином, оскаржуване рішення є таким, що прийнято відповідно до 
законодавства, оскільки у державного реєстратора Матусенко Т.П. були наявні 
підстави для відмови у проведенні державної реєстрації права власності на житловий 
будинок за скаржницею.

7. За таких обставин Колегія дійшла висновку, що скарга задоволенню не 
підлягає.

Мотиви рішення у розгорнутому викладенні
1. На підставі ухвали Ковпаківського районного суду міста Суми від 23.11.2020 

по справі № 592/10357/20 (далі -  рішення суду), якою затверджено мирову угоду, 
укладену між скаржницею та Приходьком Віталієм Анатолійовичем, відповідно до 
якої 1/12 частина присадибної земельної ділянки та житловий будинок, що 
знаходиться за адресою: м. Суми, вулиця Степана Бандери, № 94 та яка належить на 
праві спільної часткової власності Приходьку Віталію Анатолійовичу, була передана 
скаржниці у рахунок погашення боргу по виконавчому провадженню.

2. Зі змісту скарги вбачається, що боржник - Приходько Віталій Анатолійович 
згідно виконавчого провадження ВП № 60451628 з примусового виконання 
виконавчого листа Ковпаківського районного суду міста Суми № 592/8176/19 від 
18.09.2019 повинен був сплатити на користь скаржниці кошти у сумі 
36886 грн. 96 коп. Ухвалою Ковпаківського районного суду міста Суми від 15.03.2021
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у справі № 592/8176/19 було затверджено мирову угоду, укладену у процесі розгляду 
цивільної справи між скаржницею та Приходьком Віталієм Анатолійовичем.

3. Скаржниця просить скасувати оскаржуване рішення, прийняте державним 
реєстратором Матусенко Т.П., яким було відмовлено у державній реєстрації права 
власності за скаржницею на житловий будинок, що розташований за адресою: 
м. Суми, вул. Степана Бандери, буд. 94, оскільки остання вважає, що мирова угода є 
одним із видів судового рішення, на підставі якого набувається право власності, а 
отже державний реєстратор фактично відмовилась виконувати судове рішення, яке є 
обов’язковим для виконання.

4. Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі -  
Державний реєстр прав) Колегією встановлено, що 21.04.2021 скаржниця звернулась 
до Управління «Центр надання адміністративних послуг м. Суми» із заявою про 
державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 45236246 від 21.04.2021 з метою 
проведення державної реєстрації права власності на житловий будинок за адресою: 
м. Суми, вул. Степана Бандери, буд. 94, до якої було додано документи, а саме: 
ухвалу Ковпаківського районного суду міста Суми від 15.03.2021 у справі 
№ 592/8176/19 (далі - Ухвала), якою було затверджено мирову угоду, укладену між 
скаржницею та Приходьком Віталієм Анатолійовичем.

5. Згідно відомостей Державного реєстру прав Колегією встановлено, що під час 
розгляду заяви № 45236246 державний реєстратор Матусенко Т.П. 26.04.2021 
відповідно до норм чинного законодавства здійснила пошуки в Єдиному реєстрі 
боржників та встановила, що Приходько Віталій Анатолійович внесений до Єдиного 
реєстру боржників (всього таких записів 7).

6. 26.04.2021 державний реєстратор Матусенко Т.П. за результатом розгляду 
заяви № 45236246 від 21.04.2021 прийняла оскаржуване рішення керуючись 
пунктом 12 частини першої статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі - Закон), пунктами 18,23 
Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127 (далі -  
Порядок).

7. За результатом розгляду скарги Колегією встановлено, що державним 
реєстратором Матусенко Т.П. належним чином було перевірено документи, які 
подавались для державної реєстрації прав, на відповідність вимогам, встановленим 
чинним законодавством, оскільки їх комплектність, зміст та форма відповідали 
вимогам законодавства у сфері державної реєстрації прав.

8. Відповідно до пункту 12 частини першої статті 24 Закону державний 
реєстратор прав на нерухоме майно відмовляє в проведення державної реєстрації 
прав, зокрема, якщо заявник звернувся із заявою про державну реєстрацію права 
власності щодо майна, що відповідно до поданих для такої реєстрації документів 
відчужено особою, яка на момент проведення такої реєстрації внесена до Єдиного 
реєстру боржників, у тому числі за виконавчими провадженнями про стягнення 
аліментів за наявності заборгованості з відповідних платежів понад три місяці.

9. Відповідно до пункту 1 частини шостої статті 37 Закону за результатами 
розгляду скарги територіальний орган Міністерства юстиції України приймає 
мотивоване рішення про відмову у задоволенні скарги.

10. Відповідно до вимог пункту 10 частини восьмої статті 37 Закону 
територіальний орган Міністерства юстиції України відмовляє у задоволенні скарги,
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якщо державним реєстратором, територіальним органом Міністерства юстиції 
України прийнято таке рішення відповідно до законодавства.

11. Враховуючи вищевикладене, у задоволенні скарги слід відмовити.

Результати голосування:
Усі члени Колегії голосували «за»

Підписи членів Колегії:
Головуючий на засіданні 
Е. Молодцов С.Ісаєва Т. Вишняк
Н. Гіріч А. Балаба М. Жиленко

Секретар Колегії 
В. Петрик

Сертифікат: 2В6С70Р9А3891РА104000000Р045420081271702 
Дійсний з: 03.03.2021 11:19:09 
Дійсний до: 03.03.2022 23:59:59 
Підписувач: МОЛОДЦОВ ЕДУАРД ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
Мітка часу: 31.08.2021 16:59:37

Сертифікат: 58Е209Е7Р900307В04000000РРС0310088269300 
Дійсний з: 06.04.2021 16:20:48 
Дійсний до: 06.04.2023 16:20:48 
Підписувач: Петрик Василь Романович 
Мітка часу: 31.08.2021 16:52:20

Сертифікат: ЗЕО50831600ВС59В0400000047240000Р5851000 
Дійсний з: 21.12.2020 15:31:32 
Дійсний до: 21.12.2021 15:31:32 
Підписувач: Гіріч Наталія Вадимівна 
Мітка часу: 31.08.2021 16:41:54

Сертифікат: ЗЕ050831600ВС59В04000000В327000084601000 
Дійсний з: 02.12.2020 13:29:51 
Дійсний до: 02.12.2021 13:29:51 
Підписувач: Жиленко Марина Миколаївна 
Мітка часу: 31.08.2021 16:41:29

Сертифікат: 58Е2С9Е7Р900307В04000000С9А8310071В19200 
Дійсний з: 25.03.2021 00:00:00 
Дійсний до: 24.03.2023 23:59:59 
Підписувач: Балаба Аліна Олександрівна 
Мітка часу: 31.08.2021 16:41:13

Сертифікат: 58Е209Е7Р900307В04000000С8А83100144Е9300 
Дійсний з: 09.04.2021 14:25:35 
Дійсний до: 09.04.2023 14:25:35 
Підписувач: Вишняк Тетяна Анатоліївна 
Мітка часу: 31.08.2021 16:40:04

Сертифікат: 58Е209Е7Р900307В04000000279131003С389200 
Дійсний з:17.03.2021 10:47:27 
Дійсний до: 17.03.2023 10:47:27 
Підписувач: Ісаєва Світлана Володимирівна 
Мітка часу: 31.08.2021 16:36:34
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