
 
29 квітня 2020 року за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 21-а, каб. 207 в               

приміщенні Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Дніпро)        
відбудеться засідання Колегії з розгляду скарг у сфері державної реєстрації. 

Запрошуються скаржники/їх представники та заінтересовані особи/їх представники на        
11 годину для розгляду наступних скарг: 

1. Розгляд скарги ПрАТ «Запорізький олійноекстракційний завод»  
від 17.03.2020 за № 5685/05.7 на рішення про зупинення розгляду заяви про державну             
реєстрацію прав та їх обтяжень від 04.03.2020 № 51457698. 

Скаржник: ПрАТ «Запорізький олійноекстракційний завод». 
Суб’єкт оскарження: державний реєстратор прав на нерухоме майно Департаменту         

реєстраційних послуг Запорізької міської ради Полтавець Д.В.  
2. Розгляд скарги ПрАТ «Запорізький олійноекстракційний завод»  

від 17.03.2020 за № 5685/05.7 на рішення про зупинення розгляду заяви про державну             
реєстрацію прав та їх обтяжень від 04.03.2020 № 51453631. 

Скаржник: ПрАТ «Запорізький олійноекстракційний завод». 
Суб’єкт оскарження: державний реєстратор прав на нерухоме майно Департаменту         

реєстраційних послуг Запорізької міської ради Коротич М.М. 
3. Розгляд скарги Пахолюка В.О. від 16.03.2020 за № 5625/05.7 щодо виправлення            

помилки в написанні адреси нерухомого майна під час формування витягів з Державного            
реєстру речових прав на нерухоме майно (№ 180459222 від 10.09.2019). 

Скаржник: Пахолюк В.О. 
Суб’єкт оскарження: державний реєстратор Голованівської селищної ради       

Голованівського районну Кіровоградської області Заболотна О.С. 
4. Розгляд скарги Пахолюка В.О. від 16.03.2020 за № 5624/05.7 щодо виправлення            

помилки в написанні адреси нерухомого майна під час формування витягу з Державного            
реєстру речових прав на нерухоме майно (№180460461 від 10.09.2019). 

Скаржник: Пахолюк В.О. 
Суб’єкт оскарження: державний реєстратор Голованівської селищної ради       

Голованівського районну Кіровоградської області Заболотна О.С. 
5. Розгляд скарги Волошина О.А. від 17.03.2020 за № 5690/05.7 на рішення про             

відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень № 50941330, прийняте 03.02.2020. 
Скаржник: Волошин О.А. 
Заінтересована особа: ТОВ «ЮГОС ПЛЮС»  
Суб’єкт оскарження: державний реєстратор Виконавчого комітету Мелітопольської       

міської ради Запорізької області Воробйова К.О.  
6. Розгляд скарги Фермерського господарства «САВЧЕНКО О.В.»  

від 20.03.2020 за № 6066/05.7 на дії приватного нотаріуса – державного реєстратора            
Компаніївського районного нотаріального округу Кіровоградської області Солодової Л.А, які         
були проведені під час посвідчення договору міни земельних ділянок з кадастровими           
номерами: 3522881400:02:000:0161; 3522881400:02:000:0162. 

Скаржник: Фермерське господарство «САВЧЕНКО О.В.». 
Суб’єкт оскарження: приватний нотаріус – державний реєстратор Компаніївського        

районного нотаріального округу Кіровоградської області Солодова Л.А 
 
 


