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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 Кені Андрія Миколайовича

Відповідно до вимог пункту 1 частини шостої, пункту 10 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:

Відмовити у задоволенні скарги Кені Андрія Миколайовича від 22.10.2021 
стосовно скасування рішення про відмову у державній реєстрації змін в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань від 20.10.2021 у зв’язку з тим, що державним 
реєстратором Ріпкинської селищної ради Ріпкинського району Чернігівської 
області Крюковою Світланою Степанівною прийняте таке рішення 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 05.11.2021 за результатами 
розгляду скарги Кені Андрія Миколайовича від 22.10.2021, яка зареєстрована у Північно- 
Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Суми) 23.10.2021 за 
№ К-2356.

Паперова копія оригіналу 
електронного документа

М. ГРИЩЕНКО

Згідно з
штат
і КАТЕ г о р /

/Г-/А

ДОКУМЕНТ СЕДАСКОД 
Північно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції 
(м. Суми)
від 18.11.2021 № 779/8
Підписувач: ДАНИЛЬЧЕНКО ІРИНА МИКОЛАЇВНА 
Сертифікат: 2В6С70Г9А389ЮА104000000А28А130023781702

В.о. Ірина ДАНИЛЬЧЕНКО



висновок
Паперова копія оригіналу 
електронного документа

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 05.11.2021

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

розглянувши скаргу Кені Андрія Миколайовича (далі -  скаржник) від 
22.10.2021, зареєстровану в Північно-Східному міжрегіональному управлінні 
Міністерства юстиції (м. Суми) 23.10.2021 за № К-2356 (далі - скарга),

на рішення про відмову у державній реєстрації змін в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 
20.10.2021 (далі - оскаржуване рішення), прийняте державним реєстратором 
Ріпкинської селищної ради Ріпкинського району Чернігівської області 
Крюковою Світланою Степанівною (далі -  державний реєстратор Крюкова С.С.) 
щодо ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ 
«ЗАТИШОК 102» (ЄДРПОУ - 35686716) (далі -  ОСББ «ЗАТИШОК 102»),

з вимогою усунути порушення, допущені державним реєстратором 
Крюковою С.С. при прийнятті оскаржуваного рішення, тимчасово блокувати 
доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань (далі -  ЄДР), задовольнити скаргу у повному обсязі,

Відмовити у задоволенні скарги Кені Андрія Миколайовича від 22.10.2021 
стосовно скасування рішення про відмову у державній реєстрації змін в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань від 20.10.2021 у зв’язку з тим, що державним 
реєстратором Ріпкинської селищної ради Ріпкинського району Чернігівської 
області Крюковою Світланою Степанівною прийняте таке рішення відповідно 
до законодавства.

Мотиви рішення у стислому викладенні
1. На підставі оскаржуваного рішення державний реєстратор Крюкова С.С. 

відмовила у проведенні державної реєстрації змін до відомостей щодо ОСББ

РЕКОМЕНДУЄ:



«ЗАТИШОК 102», яке розташоване за адресою: м. Чернігів, вул. Мартина Небаби,
102.

2. Скаржник вважає, що оскаржуване рішення прийнято державним 
реєстратором Крюковою С.С. із застосуванням неналежних норм законодавства, а 
також, не погоджується з обґрунтуванням обставин, які стали підставою для 
прийняття такого рішення.

3. Колегією встановлено, що відповідно до Протоколу № 1 від 18.08.2021 на 
загальних зборах ОСББ було обрано голову правління - Кеню Андрія 
Миколайовича.

4. Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- 
комунального господарства України № 203 від 25.08.2015 встановлена форма 
протоколу зборів співвласників багатоквартирного будинку, яка передбачає, що 
протокол зборів -  це єдиний письмовий документ, в якому кожне рішення по 
порядку денному зборів засвідчується підписом співвласника або його 
представника.

5. З проведеного аналізу документів, поданих для державної реєстрації, які 
було надано заявником ОСББ «Затишок 102», в особі Кені А.М., Колегією 
встановлено, що відомості у протоколі № 1 від 18.08.2021 загальних зборів 
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Затишок 102» зазначені не у 
повному обсязі згідно встановленої форми.

6. Таким чином, за результатами проведеного аналізу документів, змісту 
оскаржуваного рішення та даних ЄДР, встановлено, що у державного реєстратора 
Крюкової С.С. були наявні процесуальні підстави для відмови у проведенні 
державної реєстрації змін до відомостей щодо ОСББ «ЗАТИШОК 102».

7. Враховуючи викладене, Колегія дійшла висновку, що у задоволенні скарги 
слід відмовити, оскільки оскаржуване рішення прийнято державним реєстратором 
Крюковою С.С. відповідно до законодавства.

Мотиви рішення у розгорнутому вигляді
1. На підставі оскаржуваного рішення державний реєстратор Крюкова С.С. 

відмовила у проведенні державної реєстрації змін до відомостей щодо ОСББ 
«ЗАТИШОК 102», яке розташоване за адресою: м. Чернігів, вул. Мартина Небаби, 
102.

2. Скаржник вважає, що оскаржуване рішення, прийнято державним 
реєстратором Крюковою С.С. із застосуванням неналежних норм законодавства, а 
також, не погоджується з обґрунтуванням обставин, які стали підставою для 
прийняття такого рішення.

3. Колегією встановлено, що відповідно до Протоколу № 1 від 18.08.2021 на 
загальних зборах ОСББ було обрано голову правління - Кеню Андрія 
Миколайовича.

4. В ході розгляду скарги Колегією встановлено, що 20.10.2021 ОСББ 
«ЗАТИШОК 102», в особі Кені Андрія Миколайовича, було подано заяву щодо
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державної реєстрації змін до відомостей щодо ОСББ (крім громадських формувань 
та органів влади) (форма 2) від 20.10.2021 № 58443536, а саме: зміни органів 
управління, зміни засновників (учасників) або відомостей про таких осіб, зміни 
інформації для здійснення зв’язку, зміни установчих документів, зміни керівника 
або відомостей про керівника, також додано до неї пакет документів:

- статут об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Затишок 102» 
від 18.08.2021, затверджений загальними зборами Об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку «Затишок 102»;

- протокол № 1 від 18.08.2021 загальних зборів об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку «Затишок 102».

5. Згідно даних ЄДР Колегією встановлено, що 20.10.2021 за результатом 
розгляду заяви щодо державної реєстрації (крім громадських формувань та органів 
влади) (форма 2) від 20.10.2021 № 58443536 та доданих документів державний 
реєстратор Крюкова С.С., керуючись вимогами пункту 5 частини першої статті 28 
Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань» (далі - Закон), прийняла рішення про 
відмову у державній реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 20.10.2021 у зв’язку з 
тим, що документи, подані скаржником суперечать вимогам Конституції та законам 
України.

6. Відповідно до пункту 10 Розділу II Порядку державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не 
мають статусу юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції 
України 09.02.2016 № 359/51 (далі - Порядок), державний реєстратор у строки, 
визначені законом, здійснює перевірку зареєстрованих в Єдиному державному 
реєстрі документів на наявність підстав для зупинення їх розгляду та на наявність 
підстав для відмови в державній реєстрації.

7. Статтею 36 Закону передбачено, що за державну реєстрацію справляється 
адміністративний збір, зокрема, справляється 0,3 прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб - за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу 
(крім громадських об’єднань та благодійних організацій), що містяться в Єдиному 
державному реєстрі.

8. Статтею 27 Закону встановлено вичерпний перелік підстав для зупинення 
розгляду документів, поданих для державної реєстрації.

9. Колегією встановлено, що у державного реєстратора Крюкової Є.Є. були 
підстави для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації 
змін, оскільки заявником Кенею А.М. не було сплачено адміністративний збір за 
проведення державної реєстрації змін до відомостей щодо ОСББ «ЗАТИШОК 102».

10. За результатами проведеного аналізу документів, поданих для державної 
реєстрації, які було надано заявником ОСББ «Затишок 102», в особі Кені А.М., 
Колегією встановлено, що відомості у протоколі № 1 від 18.08.2021 загальних 
зборів об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Затишок 102» 
зазначені не у повному обсязі згідно форми, встановленої наказом Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України № 203 від 25.08.2015, а саме: відсутні відомості про співвласників, які взяли 
участь у голосуванні на загальних зборах (прізвище, ім’я, по батькові) документ, що
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підтверджує право власності на квартиру або нежитлове приміщення, що свідчить 
про те, що рішення уповноваженого органу управління юридичної особи 
оформлено без дотримання вимог законодавства (пункт 6 статті 15 Закону), що є 
підставою для зупинення розгляду документів відповідно до пункту 2 статті 27 
Закону (невідповідність документів вимогам, установленим статтею 15 цього 
Закону).

11. Згідно пункту 10 Розділу II Порядку, якщо за результатами здійсненої 
перевірки поданих документів державним реєстратором встановлено наявність 
підстав як для зупинення їх розгляду, так і для відмови у державній реєстрації, які 
не пов’язані одна з одною, та усунення підстав для зупинення розгляду документів 
не матиме наслідком проведення державної реєстрації, державний реєстратор 
формує повідомлення про відмову в проведенні державної реєстрації із зазначенням 
виключного переліку підстав для відмови та із зазначенням підстав для зупинення 
їх розгляду.

12. Наряду з цим Колегією встановлено, що в оскаржуваному рішенні 
державний реєстратор Крюкова С.С. не врахувала підставу для відмови, визначену 
пунктом 104 статті 28 Закону, помилково зазначивши пункт 1 частини першої статті 
27 Закону: «у статуті ОСББ зазначено місцезнаходження Об’єднання відмінне від 
місцязнаходження ОСББ згідно відомостей ЄДР», оскільки пункт 104 статті 28 
Закону передбачає невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих 
для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі 
чи інших інформаційних системах, використання яких передбачено цим Законом. 
Так, відомості стосовно місцезнаходження ОСББ «ЗАТИШОК 102», які містяться у 
статуті, відмінні від відомостей щодо місцезнаходження ОСББ «ЗАТИШОК 102», 
які містяться в ЄДР.

13. Також, слід зазначити, що зі змісту оскаржуваного рішення, прийнятого 
державним реєстратором Крюковою С.С. Колегією встановлено, що стаття 241 
Кодексу законів про працю України, пункт 4 частини першої статті 27 Закону, на 
які посилається державний реєстратор втратили чинність на момент прийняття 
оскаржуваного рішення.

14. Відповідно до пункту 14 Порядку державний реєстратор за наявності 
підстав для відмови у державній реєстрації, визначених статтею 28 Закону, за 
допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру формує 
повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного 
переліку підстав для відмови та рішення суб’єкта державної реєстрації про відмову 
у державній реєстрації, що за допомогою програмних засобів ведення Єдиного 
державного реєстру розміщується на порталі електронних сервісів або з 
використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг у день ьідмови 
у державній реєстрації.

15. Таким чином, за результатами проведеного аналізу документів поданих для 
державної реєстрації змін, відомостей ЄДР, змісту оскаржуваного рішення, 
Колегією встановлено, що у державного реєстратора Крюкової С.С. були наявні 
процесуальні підстави для відмови у державній реєстрації змін до відомостей щодо 
ОСББ «ЗАТИШОК 102», та керуючись вимогами законодавства у сфері державної 
реєстрації, за наявності підстав для відмови у державній реєстрації, останньою
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20.10.2021 було прийнято процесуально-правильне рішення про відмову у 
державній реєстрації.

16. Відповідно до пункту 1 частини шостої статті 34 Закону України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -  підприємців» за 
результатами розгляду скарги Міністерство юстиції України приймає мотивоване 
рішення, зокрема, про відмову у задоволенні скарги.

17. Згідно з пунктом 10 частини восьмої статті 34 Закону Міністерство юстиції 
України та його територіальні органи відмовляють у задоволенні скарги, якщо 
державним реєстратором прийнято таке рішення відповідно до законодавства.

18. Таким чином, оскаржуване рішення є таким, що прийняте відповідно до 
законодавства.

19. Отже, скарга задоволенню не підлягає.

Результати голосування:
Усі члени Колегії голосували «за»

Підписи членів Колегії:
Головуюча на засіданні 
Н. Дуднікова С.Ісаєва Т. Вишняк
Н. Гіріч А. Балаба М. Жиленко
Секретар Колегії 
В. Петрик

Сертифікат: 2B6C7DF9A3891DA10400000061255В0001В19202 
Дійсний з: 21.10.2021 16:25:58

Сертифікат: ЗЕО50831600ВС59В0400000047240000Р5851000 Сертифікат: 58Е209Е7Р900307В04000000279131003С389200

Сертифікат: 3ED5083160DBC59B04000000B327000084601000 , 1E2D9E7F900307B04000000FiX0310088269300

Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000000C8A83100144Е9300 С E2D9E7F900307B04000000C9A8310071В19200

Щ  Підписувач: ДУДНІКОВА НАТАЛЯ ПАВЛІВНА
Щ  Мітка часу: 17.11.2021 16:53:02

Щ  Дійсний до: 21.10.2022 23:59:59

Ж і  Дійсний з: 21.12.2020 15:31:32 
£ & &  Дійсний до: 21.12.2021 15:31:32

Підписувач: Гіріч Наталія Вадимівна 
Мітка часу: 17.11.2021 16:25:10

Дійсний з: 17.03.2021 10:47:27 
Дійсний до: 17.03.2023 10:47:27
Підписувач: Ісаєва Світлана Володимирівна 
Мітка часу: 17.11.2021 16:12:42

:-£щ Дійсний з: 02.12.2020 13:29:51 
жій Дійсний до: 02.12.2021 13:29:51

Дійсний з: 06.04.2021 16:20:48 
Дійсний до: 06.04.2023 16:20:48

Підписувач: Жиленко Марина Миколаївна 
Мітка часу: 17.11.2021 15:40:05 Мітка часу: 17.11.2021 16:28:49

Підписувач: Петрик Василь Романович

Дійсний з: 25.03.2021 00:00:00 
Дійсний до: 24.03.2023 23:59:59
Підписувач: Балаба Аліна Олександрівна 
Мітка часу: 17.11.2021 15:31:18
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