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МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
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МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (м. СУМИ)

Н А К А З

від Суми №

Про задоволення скарги 
Лобура Олексія Олександровича

Відповідно д о  частини четвертої статгі 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, затвердженою постановою 
Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1128 (зі змінами).

1. Задовольнити скаргу Лобура Олексія Олександровича від 01.11.2021 в повному 
обсязі.

2. Скасувати рішення про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень від 
07.10.2021 № 60824160, прийняте державним реєстратором прав на нерухоме майно 
Виконавчого комітету Грсбінківської міської ради Полтавської області Федорченком 
Дмитром Миколайовичем та провести державну реєстрацію прав за заявою Лобура Олексія 
Олександровича про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права) 
від 04.10.2021 №48254283.

3. Тимчасово блокувати доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно державному реєстратору прав на нерухоме майно Виконавчого комітету 
Гребінківської міської ради Полтавської області Федорченку Дмитру Миколайовичу строком 
на 6 (шість) місяців.

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 16.11.2021 за результатами розгляду скарги 
Лобур Олексія Олександровича від 01.11.2021, яка зареєстрована в Північно-Східному

-  і Міністерства юстиції (м. Суми) 08.11.2021 за № Л-2491.
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Паперова копія оригіналу 
електронного документа

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 16.11.2021

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), Молодцова Едуарда, Ісасвої Світлани, 
Вишняк Тетяни, Гіріч Наталії, Жиленко Марини та Балаби Аліни (секретаря 
Колегії),

розглянувши скаргу Лобура Олексія Олександровича (далі скаржник) від 
01.11.2021, зареєстровану в Північно-Східному міжрегіональному управлінні 
Міністерства юстиції (м. Суми) від 08.11.2021 за № Л-2491 (далі - скарга),

на рішення про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень від 07.10.2021 
№ 60824160 (далі оскаржуване рішення), прийняте державним реєстратором прав на 
нерухоме майно Виконавчого комітету Гребінківської міської ради Полтавської 
області Федорченком Дмитром Миколайовичем (далі державний реєстратор 
Федорченко Д.М.) стосовно земельної ділянки з кадастровим номером 
5320882500:00:001:0215 (далі -  земельна ділянка),

з вимогою скасувати оскаржуване рішення та провести державну реєстрацію 
припинення права оренди земельної ділянки за Товариством з обмеженою 
відповідальністю «АкваЛайф» (далі - ТОВ «АкваЛайф»),

РЕКОМЕНДУЄ:

1. Задовольнити скаргу Лобура Олексія Олександровича від 01.1 1.2021 в 
повному обсязі.

2. Скасувати рішення про відмову у державній реєстрації прав га їх обтяжень 
від 07.10.2021 № 60824160, прийняте державним реєстратором прав на нерухоме 
майно Виконавчого комітету Гребінківської міської ради Полтавської області 
Федорченком Дмитром Миколайовичем га провести державну реєстрацію прав 
за заявою Лобура Олексія Олександровича про державну реєстрацію прав та їх 
обтяжень (щодо іншого речового права) від 04.10.2021 № 48254283.

3. Тимчасово блокувати доступ до Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно державному реєстратору прав на нерухоме майно Виконавчого 
комітету Гребінківської міської ради Полтавської області Федорченку Дмитру 
Миколайовичу строком на 6 (шість) місяців.

Мотиви рішення у стислому викладенні
1. Скаржник є власником земельної ділянки з кадастровим номером 

5320882500:00:001:0215, що підтверджується рішенням Гребінківського районного



суду Полтавської області від 30.03.2017 № 528/216/17 та право власності, на яку 
зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на підставі 
рішення від 04.07.2017 № 35964152, прийнятою державним реєстратором
Гребінківської районної державної адміністрації 1 Іолтавської області Заєць Л.В.

2. Оскаржуваним рішенням 07.10.2021 державний реєстратор Федорченко Д.М. 
відмовив в проведенні державної реєстрації припинення іншого речового права права 
оренди земельної ділянки з кадастровим номером 5320882500:00:001:0215 за ТОВ 
«АкваЛайф».

3. З відомостей Єдиного державного реєстру судових рішень Колегією 
встановлено, що заочне рішення Гребінківського районного суду Полтавської області 
від 28.07.2021 № 528/1089/20 про скасування запису про проведення державної 
реєстрації договору оренди, набрало законної сили 03.09.2021, а отже на момент 
державної реєстрації заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого 
речового права) № 48254283 від 04.10.2021, поданої Лобуром О.О. вищевказане 
рішення суду набрало законної сили.

4. Також, Колегією встановлено, що державний реєстратор Федорченко Д.М. при 
прийнятті оскаржуваного рішення не врахував вимоги пункту 3 статті 26, оскільки 
заочне рішення Гребінківського районного суду Полтавської області від 28.07.2021 
№ 528/1089/20 передбачало скасування державної реєстрації іншого речового права 
права оренди за ТОВ «АкваЛайф» на земельну ділянку з кадастровим номером 
5320882500:00:001:0215 шляхом скасування рішення про державну реєстрацію прав та 
їх обтяжень № 52184561 від 08.05.2020 та скасування запису про інше речове право 
№ 36448929 від 05.05.2020.

5. Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно (далі -  Державний реєстр прав) Колегією встановлено, що державним 
реєстратором Федорченком Д.М. проігноровано вимоги статті 16 Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі - Закон).

6. Крім цього, державним реєстратором Федорченком Д.М. при винесенні 
оскаржуваного рішення порушено вимоги абзацу 2 частини 2 статті 24 Закону в 
частині відсутності в рішенні вичерпного переліку обставин, що стали підставою для 
його прийняття, та вимог частини п’ятої статті 24 Закону в частині прийняття рішення 
з підстав, не передбачених частиною першою статті 24 цього Закону.

7. За таких обставин Колегія дійшла висновку, що скарга підлягає задоволенню у 
повному обсязі, а оскаржуване рішення підлягає скасуванню, оскільки прийняте з 
порушенням вимог законодавства у сфері державної реєстрації прав.

8. Зважаючи на встановлений факт та ступінь допущених державним 
реєстратором Федорченком Д.М. порушень вимог законодавства у сфері державної 
реєстрації прав, Колегією вбачаються достатні підстави для тимчасового блокування 
йому доступу до Державного реєстру прав строком на 6 (шість) місяців.

Мотиви рішення у розгорнутому вигляді
1. Скаржник є власником земельної ділянки з кадастровим номером 

5320882500:00:001:0215, що підтверджується рішенням Гребінківського районного 
суду Полтавської області від 30.03.2017 № 528/216/17 та право власності, на яку 
зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на підставі
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рішення від 04.07.2017 № 35964152, прийнятою державним реєстратором
Гребінківської районної державної адміністрації Полтавської області Заєць Л.В.

2. Оскаржуваним рішенням 07.10.2021 державний реєстратор Федорченко Д.М. 
відмовив в проведенні державної реєстрації припинення іншого речового права права 
оренди земельної ділянки з кадастровим номером 5320882500:00:001:0215 за ТОВ 
«АкваЛайф».

3. З відомостей Державного реєстру прав Колегією встановлено, що 07.10.2021 за 
заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права) 
№ 48254283 від 04.10.2021, подану Лобуром Олексієм Олександровичем щодо 
припинення права оренди земельної ділянки з кадастровим номером 
5320882500:00:001:0215 за ТОВ «АкваЛайф» та доданого до неї заочного рішення 
Гребінківського районного суду Полтавської області про скасування запису про 
проведення державної реєстрації договору оренди від 28.07.2021 № 528/1089/20, 
державний реєстратор Федорченко Д.М., керуючись статтями 24, 26 Закону, пунктом 
18, 23 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127, у 
зв’язку з тим, що «рішення суду не відповідає пункту 3 статті 26 Закону, оскільки 
відомості про речові права, обтяження речових прав, внесені до Державного реєстру 
прав не підлягають скасуванню та/або вилученню, а також внаслідок інформаційної 
взаємодії з реєстром судових рішень було встановлено, що судове рішення не набрало 
законної сили», прийнято оскаржуване рішення, оскільки подані документи не 
відповідають вимогам або не дають змоги встановити відповідність заявлених прав 
документам, що їх посвідчують.

4. З відомостей Єдиного державного реєстру судових рішень Колегією 
встановлено, що заочне рішення Гребінківського районного суду Полтавської області 
від 28.07.2021 № 528/1089/20 набрало законної сили 03.09.2021, а отже на момені 
державної реєстрації заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого 
речового права) № 48254283 від 04.10.2021, поданої Лобуром О.О., вищевказане 
рішення суду набрало законної сили.

5. Резулютивною частиною заочного рішення Гребінківського районного суду 
Полтавської області від 28.07.2021 № 528/1089/20 передбачено скасування державної 
реєстрації іншого речового права права оренди за ТОВ «АкваЛайф» на земельну 
ділянку з кадастровим номером 5320882500:00:001:0215 шляхом скасування рішення 
про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 52184561 від 08.05.2020 та скасування 
запису про інше речове право № 36448929 від 05.05.2020, тож при аналізі прийняття 
оскаржуваного рішення державним реєстратором Федоченком Д.М., Колегією 
встановлено, що державним реєстратором не враховано та проігноровано вимоги 
пункту 3 статті 26 Закону, яким встановлено, що у разі скасування рішення державного 
реєстратора про державну реєстрацію прав на підставі судового рішення, а також у разі 
визнання на підставі судового рішення недійсними чи скасування документів, на 
підставі яких проведено державну реєстрацію прав, скасування на підставі судового
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рішення державної реєстрації прав, державний реєстратор проводить державну 
реєстрацію набуття, зміни чи припинення речових прав відповідно до цього Закону.

6. Крім цього, відповідно до відомостей з Державного реєстру прав, Колегією 
встановлено, що державний реєстратор Федорченко Д.М. не виготовив електронну 
копію заочного рішення Гребінківського районного суду Полтавської області від 
28.07.2021 № 528/1089/20 шляхом сканування та його розміщення в Державному 
реєстрі прав, чим порушив вимоги статті 16 Закону.

7. Пунктом 3 Вимог до оформлення рішень державними реєстраторами прав на 
нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 21.11.2016 
№ 3276/5 встановлено, що рішення містить відомості, зокрема, про вичерпний та 
обгрунтований перелік обставин, які стали передумовою для зупинення розгляду заяви, 
відмови у проведенні реєстраційних дій (у разі прийняття рішення про зупинення 
розгляду заяви, відмови у проведенні реєстраційних дій).

8. Вичерпний перелік підстав для відмови у проведенні державної реєстрації прав 
міститься у статті 24 Закону.

9. Колегією встановлено, що державний реєстратор Федорченко Д.М. зазначив 
підставу для відмови в державній реєстрації, а саме: «документи не відповідають 
вимогам або не дають змоги встановити відповідність заявлених прав документам, що 
їх посвідчують».

10. Таким чином, державним реєстратором Федорченком Д.М. при винесенні 
оскаржуваного рішення порушено вимоги абзацу 2 частини 2 статті 24 Закону в 
частині відсутності в рішенні вичерпного переліку обставин, що стали підставою для 
його прийняття та вимог частини п'ятої статті 24 Закону в частині прийняття рішення 
з підстав, не передбачених частиною першою статті 24 цього Закону.

11. Відповідно до підпункту «б» пункту 2 частини шостої статті 37 Закону за 
результатами розгляду скарги Міністерство юстиції України та його територіальні 
органи приймають мотивоване рішення про задоволення (повне чи часткове) скарги 
шляхом прийняття рішення про скасування рішення про відмову в державній 
реєстрації прав та проведення державної реєстрації прав.

12. Враховуючи вищевикладене скарга підлягає задоволенню у повному обсязі.
13. Крім того, згідно з пунктом 2 частини шостої статті 37 Закону за результатами 

розгляду скарги Міністерство юстиції України та його територіальні органи 
приймають мотивоване рішення про задоволення (повне чи часткове) скарги шляхом 
прийняття рішення, зокрема про: тимчасове блокування доступу державного 
реєстратора до Державного реєстру прав.

14. Зважаючи на встановлений факт порушення й оцінюючи його ступінь та 
характер, Міністерство юстиції України та його територіальні органи виходять із того, 
що застосування до державного реєстратора заходів реагування у вигляді тимчасового 
блокування або анулювання доступу до Державного реєстру прав, має бути необхідним 
й достатнім для попередження нових порушень та зловживань у сфері державної 
реєстрації прав. Тому з огляду на вказану мету й грунтуючись на принципах 
справедливості та співмірності заходи реагування повинні бути пропорційними 
характеру встановлених порушень.
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15. Слід зазначити, що згідно статті 41 Конституції України кожен має право 
володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю.

16. Право власності є непорушним, а враховуючи те, що державна реєстрація 
права власності є гарантією непорушності цього права, то здійснення державним 
реєстратором своїх повноважень, що стало наслідком порушення конституційних прав 
громадян, потребує вжиття відповідних заходів реагування.

17. Зважаючи на встановлений факт та ступінь допущених державним 
реєстратором Федорченко Д.М. порушень вимог законодавства у сфері державної 
реєстрації прав, які призвели до порушення прав скаржника на об’єкт нерухомого 
майна, Колегією вбачаються достатні підстави для тимчасового блокування йому 
доступу до Державного реєстру прав строком на 6 (шість) місяців.

Результати голосування:
Усі члени Колегії голосували «за»

Підписи членів Колегії:
Головуюча на засіданні 
Н. Дуднікова Е. Молодцов С. Ісаєва

перебуває у відпустці
Т. Вишняк Н. Гіріч М. Жиленко

Секретар Колегії 
А. Балаба
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