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МІНІСТЕРСТВО ІОСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Півде111-10-Схід11€ міжрсгіональне управління Міністерства юстиції (м. Дніпро)
НАКАЗ

3оО)(Jию Дніпро

Про відмову у задоволспні
скарги Волошина О.А.
від 17.03.2020 за № 5690/05. 7

Відповідно до 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 No 1128, Положення про Колегію з розгляду скарг на
рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної
реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, затвердженого
наказом Міністерства юстиції У країни від 09.01.2020 № 71 /5,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції У країни 09.01.2020 № 24/34307 та
Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень»,

НАКАЗУ 1 0 : 

Відмовити у задоволені скарги Волошина О.А. від 17.03.2020 за
№ 5690/05.7 на підставі пункту 1 О частини 8 статті 37 Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», у
зв'язку з тим, що державний реєстратор Мелітопольської міської ради
Запорізької області Воробйова К.О. прийняла рішення про відмову у
державній реєстрації прав та їх обтяжень від 03.02.2020 за № 50941330,. .
відповшно до законодавств.

Рішення, дії або бсзліяльпість суб'єкта розгляду скарги можуть бути
оскаржені до Міністерства юстиції України або до суду.

Іван ЛЕ ГОСТАЄВ



- [ко_nая І
висновок

КОЛЕГІЇЇ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ У СФЕРІ ДЕРАЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ПІВДЕННО-СХІДНОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

- МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М. ДНІПРО)

м. Дніпро 29.04.2020, 11 год оо хв.

Колегією з розгляду скарг у сфері державної реєстрації Південно-Східного
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) (далі Колегія) у
складі: головуючого співголови - І. Легостаєва, співголови - О. Золотоноши та
інших членів Колегії: Р. Тараненка, В. Гнатка, О. Чурашевої, Л.Гаценко
(секретаря Колегії),

Розглянувши скаргу Волошина О.А., зареєстровану в управлінні юстиції
17.03.2020 за No 5690/05.7. на рішення про відмову у державній реєстрації прав та їх
обтяжень № 5094 І 330. прийняте 03.02.2020 державним реєстратором Виконавчого
комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області (далі - державним
реєстратор) Воробйовою К.О .. щодо відмови у проведенні державної реєстрації
припинення іншого речового права (договору оренди) на земельну ділянку з
кадастровим № 232528 І 600:0 І :002:0029, у зв'язку із смертю орендаря Хлудєєва Є.В"

РЕКОМЕНДУЄ:

1. Відмовити у задоволені скар1·и Волошина О.А. від 17.03.2020 за
№ 5690/05.7 на підставі пушпу 10 частини 8 статті 37 Закону України «Про
державну реєстрацію речових нрав на нерухоме майно та їх обтяжень», у звязку
з тим, що державний реєстратор Мелітопольської міської ради Запорізької
області Воробйова К.О. прийняла рішення про відмову у державній реєстрації
прав та їх обтяжень ві;t 03.02.2020 за № 50941330, відповідно до законодавства.

За це рішсння проголосувало: «за» - 6; «проти» - О; «утримались» - О

Мотиви рішення у скороченому викладі

1. Скаржник ЗО.О І .2020 звернувся із заявою про державну реєстрацію прав та їх
обтяжень № 38200408 від ЗО.О-І .2020 для проведення державної реєстраціі
припинення іншого речового права за договором оренди земельної ділянки з
кадастровим № 2325281600:01 :002:0029, у зв' язку зі смертю фізичної - особи
орендаря Хлудєєва Є.В"

2. Державним реєстратором Воробйовою К.О. прийнято рішення про відмову у
державній реєстрації прав та їх обтяжень No 50941330 від 03.02.2020, в якому
зазначено, що подані для проведення державної реєстрації прав документи не дають
змоги встановити набуття. зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та
їх обтяження.

3. Відповідно до пункту 36 умов договору оренди земельної ділянки
від 02.І2.2015 визначено. шо право на орендовану земельну ділянку у разі смерті
фізичної особи - орендаря. засудження або обмеження її дієздатності за рішенням
суду переходить до спадкоємців або інших осіб, які використовують цю земельну
ділянку разом з орендарем.

4. Згідно відомостей Державного реєстру прав на нерухоме майно (далі - ДРРП)
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відсутня інформація щодо реєстрації права оренди земельної ділянки з кадастровим
№ 2325281600:01:002:0029 спадкоємцями Хлудєєва Є.В ..

Відповідно до статті 1216 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України)
спадкуванням є перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка
померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).

Згідно з статтею 1218 ЦК України до складу спадщини входять усі права та
обов' язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не
припинилися внаслідок його смерті.

Частиною першою статті 7 Закону України «Про оренду землі» визначено, що
право на оренду земельної ділянки переходить після смерті фізичної особи -
орендаря, якщо інше не передбачено договором оренди, до спадкоємців, а в разі їх
відмови чи відсутності таких спадкоємців - до осіб, які використовували цю земельну
ділянку разом з орендарем і виявили бажання стати орендарями в разі, якщо це не
суперечить вимогам Земельного кодексу України та цього Закону.

При цьому, відповідно до абзацу п'ятого статті 31 Закону України «Про оренду
землі» договір оренди землі припиняється, у тому числі, в разі смерті фізичної особи -
орендаря та відмови осіб, зазначених у статті 7 цього Закону, від виконання
укладеного договору оренди земельноі ділянки.

Відповідно до абзацу 6 пункту 1 частини 3 статті 1 О Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі -Закон)
державний реєстратор встановлює, зокрема наявність факту виконання умов
правочину, з якими закон та/або відповідний правочин пов'язує можливість
виникнення, переходу, припинення речового права, що підлягає державній реєстрації.

5. Скаржником, для проведення державної реєстрації припинення договору
оренди не подано документ, який би підтверджував набуття, зміну або припинення
речових прав на нерухоме майно (згідно пункту 14 статті 27 Закону).

4. Враховуючи вищевикладене, Колегія рекомендує відмовити у задоволені
скарги.

Мотиви рішення у розширеному викладі
1. Волошин О.А., є власником земельної ділянки з кадастровим

№ 2325281600:01:002:0029 на підставі державного акту на право приватної власності
на землю № 003080 від 08.05.2003, виданого на підставі розпорядження голови
Токмацької райдержадміністрації від 24.09.2002 за №250.

Скаржник 30.01.2020 звернувся із заявою про державну реєстрацію прав та їх
обтяження № 38200408 від 30.01.2020 для проведення державної реєстрації.. .припинення договору оренди земельноі ділянки з кадастровим
№ 2325281600:01:002:0029, у зв'язку із смертю фізичної особи - орендаря
Хлудєєва Є.В ..

До заяви було додано:
- договір оренди земельної ділянки від 02.12.2015;
- державний акт на право приватної власності на землю № 003080, виданий

08.05.2003 на підставі розпорядження голови Токмацької райдержадміністрації
від 24.09.2002 за №250;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію
прав та їх обтяження № 50679162 від 24.12.2015;

- копія свідоцтва про смерть Хлудєєва Є.В. серія 1-ЖС № 385869 від 22.04.2017
видане Токмацький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану
ГТУЮ у Запорізькій області.
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03.02.2020 за результатами розгляду заяви та доданих до неї документів,
державним реєстратором Воробйовою К. О. було прийнято рішення про відмову у
державній реєстрації прав та їх обтяжень № 50941330 від 03.02.2020. У своєму
рішенні державний реєстратор зазначила, що подані для проведення державної
реєстрації прав документи не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення
речових прав на нерухоме майно та їх обтяження.

Відповідно до частини 3 статті 10 Закону, зазначено, що державний реєстратор
. . .встановлює відповщність заявлених прав 1 поданих документів вимогам

законодавства, а також відсутність суперечностей між заявлених прав і поданих
документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між
заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх
обтяженнями.

Так, як зазначає державний реєстратор в оскаржуваному рішенні, у договорі
оренди від 02.12.2015, який був укладений між Волошиним О.А. (Орендодавець) та
Хлудєєвим Є.А. (Орендар) абзацом другим пункту 36 встановлено, що право на
орендовану земельну ділянку у разі смерті фізичної особи -орендаря, засудження або
обмеження дієздатності за рішенням суду, переходить до спадкоємців або інших осіб,
які використовують цю земельну ділянку разом з орендарем. Крім того перевіркою
відомостей, що містяться у ДРРП встановлено наявність інформації щодо
зареєстрованого права суборенди земельної ділянки з кадастровим
№ 2325281600:01:002:0029.

Не погоджуючись з прийнятим державним реєстратором Воробйовою К. О.
рішенням про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень від 03.02.2020 за
№ 50941330, скаржник просить скасувати оскаржуване рішення та провести державну
реєстрацію припинення іншого речового права (договору оренди від 02.12.2015).

2. До скарги додаються засвідчені в установленому порядку копії документів:
- договір оренди земельної ділянки від 02.12.2015;
- державний акт на право приватної власності на землю № 003080 виданий

08.05.2003 на підставі розпорядження голови Токмацької райдержадміністрації
від 24.09.2002 за №250;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію
прав та їх обтяження № 50679162 від 24.12.2015.

- свідоцтво про смерть Хлудєєва Є.В. серія 1-ЖС № 385869 від 22.04.2017 видане
Токмацький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану ГТУЮ у
Запорізькій області.

- рішення державного реєстратора Воробйової К. О. про відмову у державній
реєстрації прав та їх обтяжень № 50941330 від 03.02.2020.

3. Керуючись пунктом 9 Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1128, з
метою отримання від державного реєстратора Воробйової К. О. документів
(інформації) з порушеного у скарзі питання, Управлінням державної реєстрації
Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро)
було направлено до Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької
області лист від 07.04.2020 за вих. № 05.7-69/2011.

13.04.2020 року на електронну адресу відділу розгляду звернень та забезпечення
діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Управління
державної реєстрації Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства
юстиції (м. Дніпро) від Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради
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Запорізької області надійшов лист в якому зазначається, що доступ до Державного
реєстру прав на нерухоме майно державному реєстратору Воробйовій К. О. закрито та
її переведено розпорядженням міського голови Мелітопольської міської ради від
02.03.2020 № 241-к на посаду начальника відділу реєстрації, зняття з реєстрації місця
проживання та ведення реєстру громадян департаменту реєстраційних послуг
виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області. Таким чином
надати інформацію стосовно прийнятого рішення від 03.02.2020 за № 50941330 не є
МОЖЛИВИМ.

4. Проводячи аналіз скарги, поданих документів та відомостей з ДРРП,
встановлено наступне.

Волошин О.А. (Орендодавець) з Хлудєєвим Є.В. (Орендар) уклали 02.12.2015
договір оренди земельної ділянки з кадастровим № 2325281600:01:002:0029 строком
на 10 років. Право оренди вказаного договору зареєстровано в ДРРП 24.12.2015 за
№ 50679162.

23.09.2016 між Хлудєєвим Є.В. та ТОВ «ЮГОС ПЛЮС» (Суборендар) укладено
договір суборенди землі на вказану земельну ділянку.

В 2017 році Хлудєєв Є.В. помер.
Згідно зі статтею 1 Закону України «Про оренду землі» оренда земш - це

. . .засноване на договорі строкове платне володіння І користування земельною
ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів

. .
ДІЯЛЬНОСТІ.

Відносини, пов' язані з орендою землі, регулюються Земельним кодексом
України, Цивільним кодексом України, Законом України «Про оренду землі»,
законами України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до
них, а також договором оренди землі (стаття 2 Закону України «Про оренду землі»)

Оглядом умов договору оренди земельної ділянки від 02.12.2015 року
(далі - Договір) пунктом 36 визначено, що право на орендовану земельну ділянку у
разі смерті фізичної особи - орендаря, засудження або обмеження її дієздатності за
рішенням суду переходить до спадкоємців або інших осіб, які використовують цю
земельну ділянку разом з орендарем.

Згідно відомостей Державного реєстру прав на нерухоме майно (далі - ДРРП)
відсутня інформація щодо реєстрації права оренди земельної ділянки з кадастровим
№ 2325281600:01:002:0029 спадкоємцями Хлудєєва Є.В ..

Відповідно до статті 1216 ЦК України спадкуванням є перехід прав та обов'язків
(спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб
(спадкоємців).

Згідно з статтею 1218 ЦК України до складу спадщини входять усі права та
обов' язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не
припинилися внаслідок його смерті.

За змістом частини першої статті 7 Закону України «Про оренду землі» право на
оренду земельної ділянки переходить після смерті фізичної особи - орендаря, якщо
інше не передбачено договором оренди, до спадкоємців, а в разі їх відмови чи
відсутності таких спадкоємців - до осіб, які використовували цю земельну ділянку
разом з орендарем і виявили бажання стати орендарями в разі, якщо це не суперечить
вимогам Земельного кодексу України та цього Закону.

Отже, якщо умовами договору оренди земельної ділянки, укладеного сторонами,
не передбачена заборона переходу права на оренду в порядку спадкування, то

. . .спадкоємш орендаря шсля смерті останнього мають право успадкувати право на
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оренду .смеиьиої ;11.'І>ІІІІ,ІІ >ІІ,,1 (: ппслмстом 111,01 о ДОІ овору. а6() вінмовитись вш

отр ИМ сі 1111 >І І І: І І с:' іІ\\ l l) І І \ І L І І; І l II l І ІІІ І І
Пр11 i.l!Jl>\I). І~І.l!ІОІ$і,111t1 .іо ,\СіІ,Ш) ІІ

0

}!ТОІО стзтп 31 'Закоіг« УкраЇІІИ «Про орtнду

землі» ;101 ()І\ір орс11;111 ;с\1 1і 11р11111-111>1< 11,L>І.) 1\.JM) числ і. 1i_J2~11i смерті фі:зич11ої особи_~_

Q.h~t!дill2l!.. ...I<J. __ !_\J,:J,f\:1C)_I-\ 11 ( )( І(). \,НІ І,l'_І~ІШс\ \ . СІ а 1 1j __l__u!2()_!_l) _1Ш(OJ:IY,._J?_U.1,_ . І\И І(() нан І І я
у 101 адс І 10 І l) ДО І lШОQ) ~)j)_L'I І; l 11 \ L' ~ l_l~-~I 1_~\ll)) Іcli_.:.!.>_l_lJ І<І _І.

Пунктом 33 До, ОІ$lір) 11срtлб,1,1е110. шо ція договору припинягг1,ся у разі:
закінчення строку. 11<1 >11,11і1 i1l110 ()).ІО )І\!ІLІіLСІІО: 11р1-1дба1111я оре1шарем зємсл ьно!
ділянки у власність: 1\111,:-,11:, ·1е'\•1t;11,но1 ·11лянк1-1 JLJІ>І сусп1л1)н1,1х 1101рсб або
примусового відчужс1111>1 \С\1е;11,11t11 .11:1я, '"и ·\ мотиві в суспільної 11еобхіJt1юсті в

пор ялку. вета 1-ю1з.11е1t0м у 1:11,011 О:\І.
Пунктом 34 )"lo1·01\op\ t1р,:1ц11 стороии П<)го;11н1и, 1110 лія договору 11ри111,1н>1ст1,ся

ІІІЛЯХО!\1 ЙОІ О розірВсІІІІІ>І "' !і \,І( \•llll)\l) Jl отою сторін: р1111е1111ям сулу 11а вимогу О}LІІІ(Ї

із сторін І\І1'1С.І ілок l ll'lil 11\()1 \,lll l l>I .'l\J)I ()І() сторон шо 00013. язкі«. І ІС\Jl')tбаче11их

ноговорОf\І. Т,1 І\І І,\С.11, [()\( І\\\\ !tl, l\(()1\01 () {І І НІЦСІІ !ІН. І іОІ!ІКОj[ЖСНН>І орСІ·І1LОВа!-іОЇ зсмел І,І·І(ЇЇ

J.іЇJІЯІІКІІ. якс \l\01\1() lll'\)L'll!l(OJ\Ж,\( ІЇ І\І\ІіОриста1111ю. ,\ також інших ПІЛСІа!\,

визна че: І 1-1 \ \,І І,011 ()1
\\.

Іl:
1
н1по\1 :;:;; 111,,11,111t111) )ll)Іl)ІiOp\ 1\1Пн,1•1ено. шо рсн1рнш-1н>1 поговору оренли в

O)LІ!OL'IO\JOI 111 І,lІ\І: норя. ll,\ І \L' . l\11 І: С \(;\l l І,01
Псрсхіл 11р,1в,1 1i.1,1c11t)c11 11,1 \)1,с11;101J,\І1) 1с\,1с:11)11у ;11.1>111ку ;.10 .'-lpy101 особи. а

Т<1КОЖ реорга11ізані>І юр11111'1\І()І (1LOfi1,1-ope11,·1ap>i не С іплставоіо Д.ІІЯ змгии yм0tJ або

ршірІЗШ!ІІ>І ДОІ овору (11у111, 1 3() }\01 опору орснли )
Відповідно до аб3,ІІl: 6 пуикг.' ! час,111111 3 статті !О Закону лсржав1111і,і

реєстратор встаиовпює. .окрсмн ІІШІННіСТІ, факту никонаип» умов 11раІ3О'ІНІІ;'. J >ІІ(ИІ\
1

11-"І

закон та/або ві;t[ІОВЇ,'.lІІ\111 11р,1110•11,111 попязу« І\ІОЖЛИІ\ІСЛ, ВІ·ІНИІ(НСНН>І. псрсхолу.
прИПИІІСІІІ·І>І речового пр,11,;1. ІІЮ 111;1:1>11 ~\С .JСj)іІ,,ІВІІііі реєсграttі1'.

Так, скаржником .. 11>1 11ро11с;1сн11>1 ;tсржанної реєстрапії при11инсннн договору
оренди скаржником 11с 11t1.1,1110 .JlJt<yv1c11т. яки(1 би підтверлжував набуття .. зміпу або

11ри11инснн>1 рсчоних 11р,11\ 11,1 нср\\l\!\ІС \11ай11t1 (11 і.пю пункг,: 14 сталі 27 :Зс11,011у)

6. У \І:\.>1\1\\ \ 111111\L'l\llli.i<l,ll:ІІII\I. kо.1с1іпо f\L'Лl!-1()1\JICHO. шо рішсиия .lСржав110rо

ресс1ран1рс1 Hl)pl)Oiit)Іit)І k ·\ ІіІ.l\Іl)І',\ \ .\L'рж,11,1111-·1 рсєстрани 11ра1і л.1 І\ 06л1жен1,

_N"І> 'j()l)ч l .)_\() l\l.l ()~ ()2 2(1_'11 ( І ;11,\І\І. ІІІ() 11р1111ІІ>І го 11і:t1ІОІІіJ11І() ;_[() Щ!{ОІІ())LсtВСІВа
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