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МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Південно-Східkе міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Дніпро)
НАКАЗ

Дніпро №

Про відмову у задоволенні
скарги Онуфрієва В.А.
від 29.01.2020 за № 2162/05.7

Відповідно до Порядку розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність
державного реєстратора, суб' єктів державної реєстрації, територіальних
органів Міністерства юстиції від 25.12.2015 № 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 України від 09.01.2020 № 71/5,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09. О 1 .2020 та Закону
України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень»,

НАКАЗУЮ:

Відмовити у задоволені .скарги Онуфрієва В.А. від 29.01.2020 за
№ 2162/05.7 на підставі пункту 10 статті 37 Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», у зв'язку з тим,
що державний реєстратор прав на нерухоме майно Департаменту
адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
Коноваленко А.В. прийняв рішення про зупинення розгляду заяви про
державну реєстрацію прав та Іх обтяжень від, 22.01.2020 № 50754897. .
відповідно до законодавства.

Рішення, дії або бездіяльність суб' єкта розгляду скарги можуть бути
оскаржені до Міністерства~~цїї}1країни або до суду.
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висновок
КОЛЕГІЇЇ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ У СФЕРІ ДЕРАЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПІВДЕННО

СХІДНОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ
•~ (М. ДНІПРО)

м. Дніпро 12.03.2020, 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. Леrостаєва та інших членів Колегії: Я. Ніколенко,
Ю. Дмитренко, Н. Лиховід, Р. Корнюка, Ю. Мельниченка, О. Чурашевої, Л. Гаценко
(секретаря Колегії),

Розглянувши скаргу Онуфрієва В.А. від 28.01.2020, зареєстровану в управлінні
юстиції 29 .О 1.2020 за № 2162/05.7 на рішення про зупинення розгляду заяви про державну
реєстрацію прав та їх обтяжень № 50754897 від 22.01.2020, прийняте державним
реєстратором прав на нерухоме майно управління у сфері державної реєстрації
Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
(далі - державні реєстратори) Коноваленком А.В. щодо ½ частки квартири, що розташована
за адресою: м. Дніпро, проспект Слобожанський, буд. 103, кв.41.

РЕКОМЕНДУЄ:

1. Відмовити у задоволені скарги Онуфрієва В.А. від 29.01.2020 за № 2162/05.7 на
підставі пункту 10 статті 37 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень», у зв'язку з тим, що державний реєстратор прав на
нерухоме майно Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур
Дніпровської міської ради Коноваленко А.В. прийняв рішення про зупинення розгляду
заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 22.01.2020 № 50754897
відповідно до законодавства.

За це рішення проголосувало: «за» - 8; «проти» - О; «утримались» - О

Мотиви рішення у скороченому викладі
1. Скаржником 1 б.О 1 .2020 для державної реєстрації права власності ½ частки квартири,

що розташована за адресою: м. Дніпро, проспект Слобожанський, буд. 103, кв.41, подано
рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 03.12.2019 по
справі № 202/791/192/202/1152/2019, .відповідно до якого визнано удаваним договір, серія та
номер 225 від 11.01.2019, посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського
нотаріального округу Рябих В.М. про дарування Філатовою О.П. у власність Радченку С.О.
1/2 частки квартири, що розташована за адресою: м. Дніпро, проспект Слобожанський,
буд. 103, кв.41. та перевести з Радченка С.О. на Онуфрієва В.А. права та обов'язки покупця
вищезазначеної нерухомості.

2. Державним реєстратором Коноваленком А.В. прийнято рішення про зупинення
розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 50754897 від 22.01.2020 та
зазначено, що відсутні документи у повному обсязі, необхідні для проведення державної
реєстрації, а саме на підставі вищезазначеного рішення Індустріального районного суду
м. Дніпропетровська від 03.12.2019 по справі 202/791/192/202/1152/2019 право власності за
Онуфрієвим В.А. не визнається, так необхідно подати документи, на підставі яких виникає
право власності у скаржника.

3. Згідно пункту 9 статті 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень» (далі - Закон), визначено, що необхідним документом для
реєстрації права власності може бути судове рішення, що набрало законної сили, щодо
набуття, зміни або припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно.
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Відповідно до абзацу 3 пункту 67 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме
майно та їх обтяжень, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015
№ 1127 (далі - Порядок № 1127) встановлено, що для державної реєстрації права власності у
разі переведення прав та обов'язків покупця за договором, за яким відбувся перехід права
власності на нерухоме майно, на підставі рішення суду подається також примірник
(дублікат) такого договору.

Мотиви рішення у розширеному викладі
1. З метою реєстрації права власності на ½ частки квартири, що розташована за

адресою: м. Дніпро, проспект Слобожанський, буд. 103, кв.41, Онуфрієвим В.А. 16.01.2020
до Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
подано заяву про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень № 37975049 за собою.

До заяви було додано рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська
від 03.12.2019 по справі 202/791/192/202/1152/2019, яке набрало законної сили 14.01.2020.

Із змісту судового рішення вбачається, що відповідно до витягу з державного реєстру
речових прав на нерухоме майно скаржнику на праві спільної часткової власності належить
½ частина квартири за вищезазначеною адресою.

11.01.2019 Філатовою О.П., яка має також½ частини зазначеної квартири на користь
Радченко С. О. було укладено договір дарування цієї частки квартири.

Так судом встановлено, що Філатова О.П. фактично продала свою частку квартири 41,
будинку 103 по проспекту Слобожанський ум. Дніпрі з порушенням права Онуфрієва В.А.,
як співвласника на переважне право перед іншими особами на її купівлю.

Разом з тим, Радченко С.О. отримав від Онуфрієва В.А. грошові кошти в рахунок
спірної частини квартири.

Таким чином, суд ухвалив рішення, яким визнано удаваним договір, серія та номер 225
від 11.О1.2019, посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального
округу Рябих В.М. про дарування Філатовою О.П. у власність Радченку С.О. ½ частки
квартири, що розташована за адресою: м. Дніпро, проспект Слобожанський, буд. 103, кв.41
та перевести з Радченка С.О. на Онуфрієва В.А. права та обов'язки покупця ½ частини
квартири, що розташована за адресою: м. Дніпро, проспект Слобожанський, буд. 103, кв.41.

22.01.2020 за результатом розгляду заяви та доданого судового рішення державним
реєстратором Коноваленком А.В. прийнято рішення про зупинення розгляду заяви про
державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 50754897. У своєму рішенні державний
реєстратор Коноваленко А.В. зазначив, що відсутні документи у повному обсязі, необхідні
для проведення державної реєстрації, а саме: на підставі вищезазначеного рішення суду
право власності за Онуфрієвим В.А. не визнається, тому необхідно подати документи
передбачені статтею 27 Закону, на підставі яких виникає право власності у скаржника.

2. Керуючись пунктом 9 Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1128 (із змінами), з
метою отримання від державного реєстратора Коноваленко А.В. документи (інформацію) з
порушеного у скарзі питання, Управлінням державної реєстрації Південно-Східного
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) було направлено до
Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
лист від 04.02.2020 за вих. № 05.7-69/627.

10.02.2020 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 державного реєстратора Коноваленка А.В. надійшли пояснення та інформація
стосовно прийнятого рішення.

У поясненнях від 10.02.2020 державний реєстратор Коноваленко А.В. підтримав свою. . . .позишю, викладену у рцценні про зупинення розгляду заяви про державну реєстрашю прав
та їх обтяжень № 50754897 від 22.01.2020.



з

3. Так, із поданого для державної реєстрації права власності судового рішення, яким
визнано удаваним договір дарування між Філатовою О.П. та Радченком С.О. щодо½ частки
квартири, що розташована за адресою: м. Дніпро, проспект Слобожанський, буд. 103, кв.41
та переведено з Радченка С.О. на Онуфрієва В.А. права та обов'язки покупця вищезазначеної
квартири, вбачається наступне.

Відповідно до частини 1 статті 202 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України)
правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та
обов'язків.

Згідно з частинами першою та п'ятою статті 203 ЦК України зміст правочину не може
суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам
держави і суспільства, його моральним засадам. Правочин має бути спрямований на реальне
настання правових наслідків, що обумовлені ним.

Відповідно до статті 204 ЦК України правочин є правомірним, якщо його недійсність
прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

При цьому, статтею 235 ЦК України визначено, що удаваним є правочин, який вчинено
сторонами для приховання іншого правочину, який вони насправді вчинили. Якщо буде
встановлено, що правочин був вчинений сторонами для приховання іншого правочину, який
вони насправді вчинили, відносини сторін регулюються правилами щодо правочину, який
сторони насправд1 вчинили.

В силу положень статті 717 ЦК України за договором дарування одна сторона
(дарувальник) передає або зобов'язується передати в майбутньому другій стороні
(обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність. Договір, що встановлює
обов' язок обдаровуваного вчинити на користь дарувальника будь-яку дію майнового або
немайнового характеру, не є договором дарування.

У той же час, статтею 655 ЦК України передбачено, що за договором купівлі-продажу
одна сторона (продавець) передає або зобов' язується передати майно (товар) у власність
другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і
сплатити за нього певну грошову суму.

Правочин підлягає державній реєстрації лише у випадках, встановлених законом.
Такий правочин є вчиненим з моменту його державної реєстрації (стаття 210 ЦК України).

Ураховуючи, пункт 18 постанови Пленуму вищого спеціалізованого суду України з
розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014 № 5 «Про судову практику в справах. . .про захист прав власності та інших речових прав», яким визначено у разі продажу частки у
праві спільної часткової власності з порушенням переважного права купівлі інших
співвласників будь-який співвласник має право пред'явити до суду позов про переведення на
нього прав та обов'язків покупця протягом одного року від дня, коли він довідався або міг
довідатися про вчинення правочину (частина четверта статті 362 ЦК України).

Так, у разі порушення переважного права купівлі частки в праві спільної часткової
власності рішення суду, яким задоволено позов співвласника нерухомого майна про
переведення на нього прав та обов'язків покупця, є підставою для державної реєстрації права
власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

4. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень» регулює відносини, що виникають у сфері державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень, і спрямований на забезпечення визнання та захисту
державою таких прав.

Порядок № 1127, визначає умови, підстави та процедуру проведення відповідно до
Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, об' єкти незавершеного будівництва
та їх обтяжень, перелік документів, необхідних для її проведення, права та обов'язки
суб' єктів у сфері державної реєстрації прав, а також умови, підстави та процедуру взяття на
облік безхазяйного нерухомого майна.
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Частиною другою статті 18 Закону визначено перелік документів, необхідних для
державної реєстрації прав, та порядок державної реєстрації прав визначаються Кабінетом
Міністрів України у Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Державна-реєстрація права власності та інших речових прав, крім державної реєстрації
права власності на об'єкт незавершеного будівництва, проводиться на підставі документів
визначених статтею 27 Закону.

Згідно пункту 9 статті 27 Закону, визначено, що відповідним документом може бути
судове рішення, що набрало законної сили, щодо набуття, зміни або припинення права
власності та інших речових прав на нерухоме майно.

Відповідно до абзацу 3 пункту 67 Порядку № 1127 встановлено, що для державної
реєстрації права власності у разі переведення прав та обов'язків покупця за договором, за
яким відбувся перехід права власності на нерухоме майно, на підставі рішення суду
подається також примірник (дублікат) такого договору

Відповідно до етапі 18 Закону державна реєстрація прав проводиться в такому
порядку, зокрема:

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.

Розгляд заяви про державну реєстрацію прав може бути зупинено державним
реєстратором виключно у випадках встановлених статтею 23 Закону, зокрема, подання
документів для державної реєстрації прав не в повному обсязі, передбаченому
законодавством.

5. У зв' язку з вищевикладеним, Колегією встановлено, що рішення державного
реєстратора Коноваленко В.А. про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав
та їх обтяжень No 50754897 від 22.01.2020, є таким, що прийнято відповідно до
законодавства.

Іван ЛЕГОСТАЄВ

Яна НІКОЛЕНКО

Юлія ДМИТРЕНКО

Ростислав КОРНЮК
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