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МІНІСТЕРСТВО ІОСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Півдеино-Схілне міжрсі іональнс управління Міністерства юстиції (м. Дніпро)

НАКАЗ

Про задоволення
скарги Фермерського господарства
«САВЧЕНКО О.В.»
від 20.03.2020 за № 6066/05. 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 3 розгляду скарг на рішення. дії або бездіяльність державного реєстратора,
субєктів державної реестрації. територіальних органів Міністерства юстиції.
затвердженого наказом Міністерства юстиці!' України від 09.01.2020 № 71/5.
зареєстрованого в Міністерстві юсгиції України 09.01.2020 N" 24/34307 та Закону України
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,

HAKA3Yl0:

Диіпро

Задовольнити скарі у Фермерського господарства «САВЧЕНКО О.В.»
від 20.03.2020 за No 6066/US. 7 шляхом тимчасового блокування доступу державному
реєстратору - приватному нотаріусу Компаніївського районного нотаріального округу
Кіровоградської області Солодовій Л.А до Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно строком на 14 календарних днів (3 06.05.2020 по 19.05.2020 включно), у зв'язку 3

тим. що під час розгляду заяв в процедурі проведення державної реєстрації права
власності на підставі заяв від 09.12.2019 № 37401545 та від 19.12.2019 № 37657842. а
також під час державної реєстрації іншого речового права на підставі заяв від 17.02.2020
No 38488487 та від 17.02.2020 за № 38488963 державним реєстратором - приватним
нотаріусом Компаніївського районного нотаріального округу Кіровоградської області
Солодовою Л.А. не дотримано вимог частини третьої статті 10 Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх· обтяжень» - в частині не
встановлення нідповілиості ьгломосгей "про речові права на нерухоме майно та ·1\
обтяження. що містяться ) Державному реєстрі прав. відомостям, що містяться у
поданих/отриманих документах. наявності обтяжень прав на нерухоме майно; пункту 4
частини першої статті 18 Закону - в частині перевірки документів та/або відомостей
Державного реєстру прав. відомостей реєстрів (кадастрів). автоматизованих
інформаційних систем на наявність підстав для зупинення розгляду заяви, зупинення
державної реєстрації прав. відмови у проведенні державної реєстрації прав та прийняття
відповідних рішень та пункту 3 частини першої статті 18 Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на~-q,~Ho та їх обтяжень» -- в частині не встановлення
черГОВОСТі р03ГЛЯду 3аЯВ. 3с /1'~-~~я~~vЩх<.у~:~і даних заяв .

. . Рішення. дії а~~ беіr_'КяjJ,1;)1-~т~. •. іj!Р~Jі?),оозгляду скарги можуть бути оскаржені до
Міністерства юстиц1.1 У1 lJt1:~ ·1-g~1~дii),q~\д)j·c:. у\ ,
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висновок
КОЛЕГІЇЇ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ У СФЕРІ ДЕРАЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

ПІВДЕННО-СХІДНОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІНПЯ 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 Фермерського господарства «САВЧЕНКО О.В.» (далі - ФГ
«Савченко»), зареєстровану в управлінні юстиції 20.03.2020 за № 6066/05.7, на дії
державного реєстратора - приватного нотаріуса Компаніївського районного нотаріального
округу Кіровоградської області (далі - державний реєстратор - приватний нотаріус або
приватний нотаріус) Солодової Л.А., які були проведені під час державної реєстрації прав
при оформленні договору міни земельних ділянок з кадастровими номерами:
3522881400:02:000:0161; 3522881400:02:000:0162, а також державної реєстрації права оренди
зазначених земельних ділянок.

РЕКОМЕНДУЄ:

1. Задовольнити скаргу Фермерського господарства «САВЧЕНКО О.В.»
від 20.03.2020 за № 6066/05.7 шляхом тимчасового блокування доступу державному
реєстратору - приватному нотаріусу Компаніївського районного нотаріального округу
Кіровоградської області Солодовій Л.А до Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно строком на 14 календарних днів (з 06.05.2020 по 18.05.2020 включно), у
зв'язку з тим, що під час розгляду заяв в процедурі проведення державної реєстрації
права власності на підставі заяв від 09.12.2019 № 37401545 та від 19.12.2019 № 37657842,
а також під час державної реєстрації іншого речового права на підставі заяв від
17.02.2020 № 38488487 та від 17.02.2020 за № 38488963 державним реєстратором -
приватним нотаріусом Компаніївського районного нотаріального округу
Кіровоградської області Солодовою Л.А. не дотримано вимог частини третьої статті 10
Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень» - в частині не встановлення відповідності відомостей про речові права на
нерухоме майно та їх обтяження, що містяться у Державному реєстрі прав, відомостям,
що містяться у поданих/отриманих документах, наявності обтяжень прав на нерухоме
майно; пункту 4 частини першої статті 18 Закону - в частині перевірки документів
та/або відомостей Державного реєстру прав, відомостей реєстрів (кадастрів),
автоматизованих інформаційних систем на наявність підстав для зупинення розгляду
заяви, зупинення державної реєстрації прав, відмови у проведенні державної реєстрації
прав та прийняття відповідних рішень та пункту 3 частини першої статті 18 Закону
України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» -
в частині не встановлення черговості розгляду заяв, зареєстрованих у базі даних заяв.

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

Мотиви рішення у скороченому викладі

1. ФГ «Савченко» 05.02.2020 із інформаційної довідки Державного реєстру прав на
нерухоме майно стало відомо про укладені договори міни, зокрема, на земельні ділянки з
кадастровими номерами: 3522881400:02:000:0161 та 3522881400:02:000:0162 (далі - земельні
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ділянки) між Воронюком М.М., та Балабушкой Г.Б. від 09.12.2019 за реєстровим № 1626 та
від 19.12.2019 за реєстровим № 1719, які були посвідчені та внесені до Державного реєстру
прав на нерухоме майно (далі - ДРРП) приватним нотаріусом -державним реєстратором
Солодовою Л.А..

В своїй скарзі ФГ «Савченко» (далі - скаржник) зазначає, що дані земельні ділянки з
кадастровими номерами перебували у власності Кирилової Я.І та Кирилова Б.П. та згодом
були передані в оренду ФГ «Савченко» строком до 12.07.2021. Відповідні договори оренди
були зареєстровані у відділі Держкомзему у Компаніївскому районні, про що внесено
відомості в Державний реєстр земель від 12.07.2011 за № 35228814000175, та
№ 352288144000183.

У зв'язку зі смертю власників зазначених земельних ділянок, право власності в порядку
спадкування набула Балабушка Г.Б ..

Так, 06.12.2019 ФГ «Савченко» та Балабушка Г.Б. уклали договори оренди на земельні
ділянки, в яких зазначили строк дії договору до 2031 року з моменту підписання його
сторонами. Проте даний договір не зареєстрували в ДРРП.

Як зазначає скаржник, його, як землекористувача, не повідомлено про зміну власника
орендованих земельних ділянок, а дії приватного нотаріуса - державного реєстратора
Солодової Л.А. під час прийняття 17.02.2020 рішення за № 51237766 та 51236603 щодо
проведення державної реєстрації іншого речового права (право оренди земельних ділянок,
які знаходяться в оренді ФГ «Савченко») за новим власником не відповідають чинному
законодавству.

2. Приватним нотаріусом - державним реєстратором Солодовою Л.А. посвідчено
договори міни земельними ділянками з кадастровими номерами: 3522881400:02:000:0161;
3522881400:02:000:0162 від 09.12.2019 та від 19.12.2019 між Воронюком М.М. та
Балабушкой Г.Б. та відповідні відомості внесені в ДРРП. Разом з тим, 17.02.2020 на підставі
заяв № 35583364 та № 38488963, поданих Воронюком М.М., також внесенні відомості щодо
іншого речового права, а саме права оренди земельних ділянок за ФГ «Савченко».

3. Відповідно до пункту 2 частини дев'ятої Порядку розгляду скарг у сфері державної
реєстрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1128
(далі - Порядок 1128), Колегія під час розгляду скарги у сфері державної реєстрації вирішує,
зокрема, чи були оскаржувані дії державного реєстратора вчинені на законних підставах під
час реєстрації прав за договорами міни земельних ділянок від 09.12.2020 та
від 19.12.2020, та державної реєстрації іншого речового права від 17.02.2020 на підставі заяв
№ 35583364 та № 38488963.

При перевірці відомостей ДРРП встановлено наступне: державним реєстратором -
приватним нотаріусом Солодовою Л.А. під час розгляду заяв в процедурі проведення
державної реєстрації права власності на підставі заяв від 09.12.2019 № 37401545 та від
19.12.2019 № 37657842, а також під час державної реєстрації іншого речового права на
підставі заяв від 17.02.2020 № 38488487 та від 17.02.2020 за № 38488963 не дотримано вимог
частини третьої статті 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень» (далі - Закон) - в частині не встановлення відповідності
відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що містяться у Державному
реєстрі прав, відомостям, що містяться у поданих/отриманих документах, наявності
обтяжень прав на нерухоме майно; пункту 4 частини першої статті 18 Закону - в частині
перевірки документів та/або відомостей Державного реєстру прав, відомостей реєстрів
(кадастрів), автоматизованих інформаційних систем на наявність підстав для зупинення
розгляду заяви, зупинення державної реєстрації прав, відмови у проведенні державної
реєстрації прав та прийняття відповідних рішень та пункту 3 частини першої статті 18
Закону - в частині не встановлення черговості розгляду заяв, зареєстрованих у базі даних
заяв.

4. Враховуючи вищевикладене, Колегія рекомендує задовольнити скаргу.
Мотиви рішення у розширеному викладі
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1. ФГ «Савченко» укладено договори оренди на земельні ділянки з кадастровими
номерами: 3522881400:02:000:0161 та 3522881400:02:000:0162, які перебували у власності
Кирилової Я.І та Кирилова Б.П., строком до 12.07.2021. Відповідні договори оренди були
зареєстровані у відділі Держкомзему у Компаніївскому районні про що внесено відомості в
Державний реєстр земель від 12.07.2011 за № 35228814000175, та
№ 352288144000183.

У зв'язку із смертю власників зазначених земельних ділянок, право власності в порядку
спадкування набула Балабушка Г.Б ..

06.12.2019 ФГ «Савченко» та Балабушка Г.Б. уклали договори оренди на земельні
ділянки, в яких зазначили строк дії договору до 12.07.2031 року. Проте дані договори не було
подано для реєстрації в ДРРП.

09.12.2019 за реєстровим № 1626 був укладений договір міни (далі - договір міни 1), за
яким Воронюк М.М., передав належну йому на підставі приватної власності земельну
ділянку з кадастровим № 3522883800:02:001 :0179, а Балабушка Г.Б. взамін передала належну
їй на праві приватної власності земельну ділянку з кадастровим
№ 3522881400:02:000:0161. Цей договір був посвідчений та зареєстрований у ДРРП
приватним нотаріусом - державним реєстратором Солодовою Л.А.

19.12.2019 за реєстровим № 1719 був укладений договір міни (далі - договір міни 2), за
яким Воронюк М.М. передав належну йому на підставі приватної власності земельну ділянку
з кадастровим № 3522883800:02:001 :0209, а Балабушка Г.Б. взамін передала належну їй на
праві приватної власності земельну ділянку з кадастровим
№ 3522881400:02:000:0162. Цей договір також був посвідчений та зареєстровано у ДРРП
приватним нотаріусом - державним реєстратором Солодовою Л.А.

Як зазначає скаржник, його, як землекористувача, не повідомлено про зміну власника
орендованих земельних ділянок. Крім того, скаржником зазначається, що дії приватного
нотаріуса - державного реєстратора Солодової Л.А. під час прийняття 17.02.2020 рішень за
№ 51237766 та 51236603 щодо проведення державної реєстрації іншого речового права
(право оренди земельних ділянок, які знаходяться в оренді ФГ «Савченко») за новим
власником (Воронюком М.М.) є таким, що не відповідають чинному законодавству.

Не погоджуючись з вчиненими діями приватного нотаріуса - державного реєстратора
Солодової Л.А. скаржник просить провести перевірку:

- укладання та посвідчення двох договорів міни земельних ділянок від 09.12.2020 та
від 19.12.2020, а також реєстраційних дій, пов'язаних з їх посвідченням;

- державної реєстрації іншого речового права (право оренди земельних ділянок)
від 17.02.2020 на підставі рішень за № 51237766 та № 51236603.

За результатами розгляду скарги, вжити заходи реагування,. .законодавством, відносно приватного нотаріуса - державного
Солодової Л.А..

2. До скарги додаються засвідчені в установленому порядку копії документів:
1. Договір оренди землі від О 1.07.2006 укладений між Кириловою Я.І. та

ФГ «Савченко»;
2. Акт про передачу та прийом земельної ділянки в натурі від 01.07.2006;
3. Додаткова угода від О 1.1О.201 О, зареєстрована у відділі Держкомзему у

Компаніївському районі, 12.07.2011 за № 35228814000175;
4. Витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки з

кадастровим номером 3522881400:02:000:0162;
5. Договір оренди землі від 01.07.2006 укладений між Кириловим Б.П. та

ФГ «Савченко»;
6. Акт про передачу та прийом земельної ділянки в натурі від 01.07.2006;
7. Додаткова угода від 12.05.2009, зареєстрована у відділі Держкомзему у

Компаніївському районі, 12.07.2011 за № 352288144000183;

передбачені
реєстратора
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8. Договір оренди земельної ділянки з кадастровим номером 3522881400:02:000:0162
від 06.12.2019 укладений між Балушкою Г.Б. та ФГ «Савченко»;

9. Акт приймання-передачі земельної ділянки до нього, площею 7,5074 га.;
10. Довідка Відділу у Компаніївському районі Головного управління Держгеокадастру

у Кіровоградській області від 30.01.2020 р. № 19/114-20;
11. Договір міни (земельними ділянками) від 19.12.2019 з кадастровим номером

3522881400:02:000:0162;
12. Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від

05.02.2020 (12:30:54), індексний номер: 199049978;
13. Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

від 05.02.2020 (12:28: 18), індексний номер: 199049284;
14. Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від

11.03.2020 р. (17: 17: 14), індексний номер: 203748517;
15. Інформаційна довідка з майно від 11.03.2020 Державного реєстру речових прав на

нерухоме майно від 11.03.2020 р. (17: 17: 14), індексний номер: 203748955.
3. Керуючись пунктом 9 Порядку № 1128, з метою отримання від приватного нотаріуса

- державного реєстратора Солодової Л.А. документів (інформації) з порушеного у скарзі
питання, Управлінням державної реєстрації Південно-Східного міжрегіонального управління
Міністерства юстиції (м. Дніпро) було направлено лист від 07.04.2020 за
ВИХ. № 05.7-73/2010.

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) надійшла інформація стосовно порушених у скарзі питань від приватного
нотаріуса - державного реєстратора Солодової Л.А. В своєму листі нотаріус повідомила про
відсутність в її діях порушень вимог чинного законодавства.

До управління юстиції 26.02.2020 за вх. № ФГ-Ю-109-05.7 вже надходила скарга ФГ
«Савченко» з аналогічним змістом, проте оформлена без дотримання вимог статті 37 Закону.
За таких обставин, розглядати таку скаргу, як скаргу на дії державного реєстратора законні
підстави були відсутні. Скарга була розглянута Управлінням нотаріату Південно-Східного
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро), в частині дотримання
приватним нотаріусом Солодовою Л.А. вимог чинного законодавства саме при посвідченні
договорів міни від 09.12.2019 за реєстровим № 1626 та від 19.12.2019 за реєстровим № 1719.
Питання додержання законодавства про державну реєстрацію прав не розглядалось,
відповідні заходи передбачені статтею 3 7 Закону не застосовувались.

Так, відповідно до наданої відповіді Управління нотаріату Південно-Східного
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро), з метою повного та
об'єктивного розгляду звернення, згідно з пунктом 14 Порядку проведення перевірки
організації роботи державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів,
організації нотаріальної діяльності приватних нотаріусів, дотримання державними і
приватними нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил
нотаріального діловодства, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 17.02.2014
№ 357/5, відділом з питань нотаріату у Кіровоградській області була проведена позапланова
комплексна перевірка, зокрема зазначених нотаріальних дій приватного нотаріуса
Солодовою Л.А..

За результатами розгляду скарги, приватному нотаріусу рекомендовано вжити
необхідні заходи, встановлені частиною третьою статті 51 Закону України «Про нотаріат», а
саме, при допущенні помилки при вчиненні нотаріальної дії або якщо вчинена нотаріальна
дія не відповідає законодавству, нотаріус, який вчинив нотаріальну дію зобов'язаний
повідомити про це сторони (осіб), стосовно яких вчинено нотаріальну дію, для вжиття
заходів щодо скасування зазначеної нотаріальної дії відповідно до законодавства, також
враховуючи зауваження, виявлені шд час проведення позапланової перевірки, наголошено на



5

необхідності дотримання вимог чинного законодавства та попереджено про відповідальність,
встановлену статтею 12 Закону України «Про нотаріат».

Крім того, за результатами позапланової перевірки приватного нотаріуса
Солодової Л.А. була проведена 02.04.2020 оперативна нарада за участю начальника
Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро).
Приватного нотаріуса Солодову Л.А. письмово попереджено про необхідність суворого
дотримання вимог чинного законодавства та рекомендовано пройти курси підвищення
кваліфікації в Інституті права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України.

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

Щодо земельної ділянки з кадастровим № 3522881400:02:000:0161 сшд зазначити про
таке.

Між Кириловим Борисом Петровичем (Орендодавець) та ФГ «Савченко Олександр
Володимирович» (Орендар) укладено договір оренди від 01.07.2006 щодо оренди земельної
ділянки площею 7,31 га, що розташована на території Гарманівської сільської ради строком
на 7 років (з дати державної реєстрації договору). Орендодавець має право на дану земельну
ділянку на підставі акта на право власності на земельну ділянку ІІІ-КР № 027661, виданого
Гарманівською сільською радою Компаніївського району Кіровоградської області
10.10.2001. Право оренди зареєстровано в Державному земельному кадастрі (далі - ДЗК)
02.08.2007 за № 250. Договір продовжено на 10 років (з дня державної реєстрації) на підставі
додаткової угоди від 12.05.2009 (зареєстровано в ДЗК 12.07.2011).

28.08.2013 право власності на земельну ділянку з кадастровим
№ 3522881400:02:000:0161 на підставі свідоцтва про спадщину за законом, посвідченого
приватним нотаріусом Солодовою Л.А. (Любарська), зареєстровано за Кириловою
Ярославою Іванівною та відкрито розділ в Державному реєстрі речових прав на нерухоме
майно на дану земельну ділянку за № 143106135228.

27.12.2017 право власності на земельну ділянку з кадастровим
№ 3522881400:02:000:0161 на підставі свідоцтва про спадщину за заповітом, посвідченого
приватним нотаріусом Солодовою Л.А., зареєстровано за Балабушкою Галиною Борисівною.

09.12.2019 приватним нотаріусом Солодовою Л.А. посвідчено договір міни даної
земельної ділянки між Балабушкою Г.Б. та Воронюком М.М., на підставі даного договору
зареєстровано право власності за Воронюком М.М.. Договір міни, зокрема, містить відомості
про те, що дана земельна ділянка перебуває в оренді у ФГ «Савченко Олександра
Володимировича», яка зареєстрована 12.07.2011.

17.02.2020 Воронюк М.М. подав заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень
(щодо іншого речового права даної земельної ділянки) за № 38488487 в якій, Він зазначений,
як суб'єкт права. Державним реєстратором - приватним нотаріусом прийнято рішення
№ 51237766 про реєстрацію права оренди зазначеної земельної ділянки в ДРРП із
зазначенням Воронюка М.М. орендодавцем на підставі договору оренди від О 1.07.2006 та
додаткової угоди від 12.05.2009. Натомість, в зазначених документах орендодавцем вказаний
померлий Кирилов Б.П..

Пункт 2 частини 3 статті 1 О Закону встановлює обов'язок державного реєстратора,
зокрема, перевіряти документи на наявність підстав для проведення реєстраційних дій.

Так, подані документи Воронюком М.М. для реєстрації іншого речового права не
дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та
їх обтяження (частина 4 статті 24 Закону), а саме містять інші відомості про особу
орендодавця.

Крім того, приватним нотаріусом -державним реєстратором Солодовою Л.А. не
дотримано вимог пункту 4 частини першої статті 18 Закону - в частині перевірки документів
та/або відомостей Державного реєстру прав, відомостей реєстрів (кадастрів),
автоматизованих інформаційних систем на наявність підстав для зупинення розгляду заяви,
зупинення державної реєстрації прав, відмови у проведенні державної реєстрації прав та
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прийняття відповідних рішень, а саме після реєстрації заяви про державну реєстрацію прав
№ 38488487 на її підставі державним реєстратором не було сформовано пошуків у базі даних
заяв та запитів, а також відомості за результатами пошуку в реєстрах (за об'єктом
нерухомого майна та суб'єктом прав). Зазначене також спричиняє порушення формування
реєстраційної справи в електронній формі в ДРРП.

Скаржником в скарзі зазначається, що зареєстроване право оренди є обтяженням.
Статтею 2 Закону визначено, що обтяження - заборона або обмеження розпорядження

та/або користування нерухомим майном, встановлені законом, актами уповноважених на це
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, або такі, що
виникли з правочину.

Статтею 4 Закону визначено, що до обтяжень речових прав, що підлягають державній
реєстрації відноситься: заборона відчуження та/або користування; арешт; іпотека; вимога
нотаріального посвідчення договору, предметом якого є нерухоме майно, встановлена
власником такого майна; податкова застава, предметом якої є нерухоме майно, об'єкт
незавершеного будівництва; інші обтяження відповідно до закону.

Речові права на нерухоме майно, похідні від права власності що підлягають державній
реєстрації: право користування (сервітут); право користування земельною ділянкою для
сільськогосподарських потреб (емфітевзис); право забудови земельної ділянки (суперфіцій);
право господарського відання; право оперативного управління; право постійного
користування та право оренди (суборенди) земельної ділянки; право користування (найму,
оренди) будівлею або іншою капітальною спорудою (їх окремою частиною), що виникає на
підставі договору найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини),
укладеного на строк не менш як три роки; право довірчої власності (крім права довірчої
власності як способу забезпечення виконання зобов'язань); інші речові права відповідно до
закону.

Отже, твердження скаржника, що право оренди земельної ділянки є обтяженням не
відповідає дійсності.

Також, скаржником зазначено, що державним реєстратором не використано дані
архівних складових частин Державного реєстру прав, зокрема, даних ДЗК при реєстрації
права власносп.

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення
порядку державної реєстрації речових прав на земельні ділянки державної та комунальної
власності у зв'язку з їх розмежуванням» 05.03.2015 Закон доповнено статтею 4-2, якою
визначалась одночасність державної реєстрації похідного речового права на земельну
ділянку сільськогосподарського призначення, право власності на яку виникло та оформлено
в установленому порядку до 1 січня 2013 року, з державною реєстрацією права власності на
таку земельну ділянку (крім випадків, коли право власності на таку земельну ділянку вже
зареєстровано в Державному реєстрі прав) на підставі заяви про державну реєстрацію прав
та їх обтяжень, поданої власником чи набувачем відповідного похідного права.

Отже, станом на момент відкриття розділу (28.08.2013) підстав для перенесення даних
ДЗК щодо оренди земельної ділянки до розділу ДРРП у державного реєстратора -
приватного нотаріуса Компаніївського районного нотаріального округу Кіровоградської
області Солодової Л.А. не було.

Щодо земельної ділянки з кадастровим № 3522881400:02:000:0162 слід зазначити про
таке.

Між Кириловою Я.І. (Орендодавець) та ФГ «Савченко Олександр Володимирович»
(Орендар) укладено договір оренди від 01.07.2006 щодо оренди земельної ділянки площею
7,51 га, що розташована на території Гарманівської сільської ради строком на 7 років (з дати
державної реєстрації договору). Орендодавець має право на дану земельну ділянку на
підставі акта на право власності на земельну ділянку ІІІ-КР № 027662, виданого
Гарманівською сільською радою Компаніївського району Кіровоградської області за № 0162
від 10.10.2001. Право оренди зареєстровано в ДЗК 02.08.2007 за № 252. Договір продовжено
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на 1 О років (з дня державної реєстрації) на підставі додаткової угоди від О 1.1О.201 О
(зареєстровано в ДЗК 12.07.2011).

18.01.2018 право власності на земельну ділянку з кадастровим
№ 3522881400:02:000:0162 на підставі свідоцтва про спадщину за заповітом, посвідченого
приватним нотаріусом Солодовою Л.А., зареєстровано за Балабушкою Галиною Борисівною
та відкрито розділ в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на дану земельну
ділянку за № 1464241035228.

Відповідно до статті 29 Закону Державна реєстрація права власності на земельну
ділянку, набутого та оформленого в установленому порядку до О 1.О1.2013, проводиться за
умови наявності відповідних відомостей в ДЗК.

Під час реєстрації права власності за Балабушкой Г.Б. приватний нотаріус
Солодова Л.А. здійснила взаємодію з ДЗК, з інформації якої було встановлено наявність
іншого речового права, а саме наявність права оренди у ФГ «Савченко».

Відповідно до абзацу п'ятого пункту 20 Порядку про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 25.12.2015 № 1127 (далі - Порядок №1127), у разі наявності в отриманих відповідно до
цього Порядку відомостях Державного земельного кадастру, крім відомостей про право
власності на земельну ділянку, перенесених з державного реєстру земель відомостей про
інші речові права, державний реєстратор одночасно з відкриттям розділу в Державному
реєстрі прав також переносить такі відомості з Державного земельного кадастру про речові
права на таку земельну ділянку, про суб' єктів зазначених прав до відповідного відкритого
розділу.

Однак, приватним нотаріусом під час проведення державних реєстрацій набуття права
. . . . . . . .власності не внесеш відомосп про інше речове право, похідне ВІД права власносп, а саме

право користування (оренди), чим порушено права третіх осіб.
19.12.2019 приватним нотаріусом Солодовою Л.А. посвідчено договір міни 2 даної

земельної ділянки між Балабушкою Г.Б. та Воронюком М.М., на підставі даного договору
зареєстровано право власності за Воронюком Миколою Миколайовичем. Договір міни,
зокрема, містить відомості про те, що дана земельна ділянка перебуває в оренді у ФГ
«Савченко Олександра Володимировича», яка зареєстрована 12.07.2011.

17.02.2020 Воронюк М.М. подав заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень
(щодо іншого речового права даної земельної ділянки) за № 38488963 в якій, Він зазначений,
як суб'єкт права. Державним реєстратором - приватним нотаріусом прийнято рішення
№ 51236603 про реєстрацію права оренди зазначеної земельної ділянки в ДРРП із
зазначенням Воронюка М.М. орендодавцем на підставі договору оренди від О 1.07.2006 та
додаткової угоди від О 1.1О.201 О. Натомість, в зазначених документах орендодавцем вказана
померла Кирилова Я.І ..

Пункт 2 частини 3 статті 1 О Закону, встановлює обов'язок державного реєстратора,
зокрема, перевіряти документи на наявність підстав для проведення реєстраційних дій.

Так, подані документи Воронюком М.М. для реєстрації іншого речового права не
дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та
їх обтяження (частина 4 статті 24 Закону). а саме містять інші відомості про особу
орендодавця.

Крім того, приватним нотаріусом - державним реєстратором Солодовою Л.А. не
дотримано вимог пункту 4 частини першої статті 18 Закону - в частині перевірки документів
та/або відомостей Державного реєстру прав, відомостей реєстрів (кадастрів),
автоматизованих інформаційних систем на наявність підстав для зупинення розгляду заяви,
зупинення державної реєстрації прав, відмови у проведенні державної реєстрації прав та
прийняття відповідних рішень, а саме після реєстрації заяви про державну реєстрацію прав
№ 38488963 на її підставі державним реєстратором не було сформовано пошуків у базі даних
заяв та запитів, а також відомості за результатами пошуку в реєстрах (за об'єктом
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нерухомого майна та суб'єктом прав). Зазначене також спричиняє порушення формування
реєстраційної справи в електронній формі в ДРРП.

Разом з тим, слід зазначити щодо твердження скаржника, що його як землекористувача. . .не повідомили про зміну власника земельних ділянок наступне.
Відповідно до частини 1 та 3 статті 1481 Земельного кодексу України до особи, яка

набула право власності на земельну ділянку, що перебуває у користуванні іншої особи, з
моменту переходу права власності на земельну ділянку переходять права та обов'язки
попереднього власника земельної ділянки за чинними договорами оренди, суперфіцію,
емфітевзису, земельного сервітуту щодо такої земельної ділянки.

Особа, яка набула право власності на земельну ділянку, протягом одного місяця з дня
набуття права власності на неї зобов'язана повідомити про це її користувачів.

У відповідності до пункту 2 частини дев'ятої Порядку № 1128 Колегія під час розгляду
скарги у сфері державної реєстрації вирішує, зокрема, чи були оскаржувані дії державного. . . . .реєстратора вчинені на законних шдставах шд час укладення та посвідчення двох договорів
міни земельних ділянок від 09.12.2020 та від 19.12.2020, та державної реєстрації іншого
речового права від 17.02.2020 на підставі заяв № 35583364 та № 38488963.

При розгляді скарги Колегією під час перевірки відомостей ДРРП щодо:
державної реєстрації права власності на підставі заяв від 09.12.2019

№ 37401545 та від 19.12.2019 № 37657842;
- державної реєстрації іншого речового права на підставі заяв від 17.02.2020

№ 38488487 та від 17.02.2020 за № 38488963, розглянутих приватним нотаріусом
Солодовою Л.А., встановлено наступне:

- відсутня інформація щодо встановлення черговостірозгляду заяв, зареєстрованих
у базі даних;

- відсутня інформація щодо встановлення відповідності відомостей про речові
права на нерухоме майно та іх обтяження, що містяться у Державному реєстрі
речових прав на нерухоме майно, відомостям, що містяться у поданих/отриманих
документах;

- відсутня інформація щодо встановлення наявності обтяжень прав на нерухоме
майно.

Державна реєстрація прав проводиться в порядку статті 18 Закону:
1) прийняття/отримання документів для державної реєстрації прав, формування та

реєстрація заяви в базі даних заяв;
2) виготовлення електронних копій документів, поданих для державної реєстрації прав,

шляхом сканування (у разі подання документів у паперовій формі) та їх розміщення у
Державному реєстрі прав;

3) встановлення черговості розгляду заяв, зареєстрованих у базі даних заяв;
4) перевірка документів на наявність підстав для зупинення розгляду заяви,

зупинення державної реєстрації прав, відмови у проведенні державної реєстрації прав
та прийняття відповідних рішень;

5) прийняття рішення про державну реєстрацію прав (у разі відсутності підстав для
зупинення розгляду заяви, зупинення державної реєстрації прав, відмови у проведенні
державної реєстрації прав);

6) відкриття розділу в Державному реєстрі прав та/або внесення до відкритого розділу
або спеціального розділу Державного реєстру прав відповідних відомостей про речові права
на нерухоме майно та їх обтяження, про об'єкти та суб'єктів цих прав;

7) формування витягу з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію
прав для подальшого використання заявником;

8) видача/отримання документів за результатом розгляду заяви.
Частиною третьою статті 1 О Закону встановлено, що державний реєстратор,

встановлює відповідність заявлених прав і поданих/отриманих документів вимогам
законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими



речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема: відповідність відомостей
про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що містяться у Державному реєстрі
прав, відомостям,_ що містяться у поданих/отриманих документах; наявність обтяжень прав
на нерухоме майно.

Ведення Державного реєстру прав nередбачає, зокрема, пошук відомостей у
Державному реєстрі прав, у тому числі в його невід'ємній архівній складовій частині
(підпункт 4 пункт 4 Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,
що 'Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 No 1141 ).

Разом 3 тим, Колегією встановлено наявність в ДРРП документів, що підтверджують
сплату адміністративного збору за державну реєстрацію прав та іншого речового права і'3
3юначенням одного номеру.

6. У звязку '3 вищевикладеним. Колегією встановлено, що дії приватного нотаріуса
Солодової Л.А. під час проведення державної реєстрації права власності на підставі заяв від
09.12.2019 N2 37401545 та від 19.12.2019 № 37657842 та державної реєстрації іншого
речового права на підставі заяв від 17.02.2020 No 38488487 та від 17.02.2020 3а № 38488963, є
таким, що вчиненні '3 порушенням вимог чинного 3аконодавства.

Іван ЛЕГОСТАЄВ

Ольга ЧУРАШЕВА

Людмила Г АЦЕНКО
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