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

Дніпро № м1Іt
7 

Про відмову у задоволенні
скарги Білоровської М.С.
від 04.05.2020 за № 8760/05.7

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 України від 09 .О 1 .2020 № 71/5,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.01.2020 № 24/34307 та
Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень»,

НАКАЗУЮ:

Відмовити у задоволені скарги Білоровської М.С. від 04.05.2020 за
№ 8760/05. 7 на підставі пункту 1 О частини восьмої статті 3 7 Закону України
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,

' V Vу зв язку з тим, що державнии реєстратор прав на нерухоме маино
Виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області
Кобець О.Є. прийняв рішення про зупинення державної реєстрації прав
від 23.04.2020 за № 52041231 відповідно до законодавства.

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

Іван ЛЕГОСТАЄВ



висновок
КОЛЕГІЇЇ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

ПІВДЕННО-СХІДНОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М. ДНІПРО)

м. Дніпро 26.05.2020, 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 Колегії - І. Легостаєва та інших членів Колегії:
О. Золотоноші, Р. Тараненка, О.Сириці, В.Гнатка, О. Чурашевої, Л.Гаценко
(секретаря Колегії),

Розглянувши скаргу Білоровської М.С. від 04.05.2020 за № 8760/05.7 на
рішення про зупинення державної реєстрації прав № 52041231, прийняте 23.04.2020
державним реєстратором Виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької
області (далі - державний реєстратор) Кобець О.Є., щодо припинення обтяження
(арешту) на земельну ділянку з кадастровим № 2324882000:03:021:0019, на підставі
постанови Запорізького апеляційного суду від 01.04.2020 по справі № 326/208/20,

РЕКОМЕНДУЄ:

1. Відмовити у задоволені скарги Білоровської М.С. від 04.05.2020 за
№ 8760/05.7 на підставі пункту 10 частини восьмої 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 Виконавчого
комітету Бердянської міської ради Запорізької області Кобець О.Є. прийняв
рішення про зупинення державної реєстрації прав від 23.04.2020 № 52041231
відповідно до законодавства.

За це рішення проголосувало: «за» - 7; «проти» - О; «утримались» - О

Мотиви рішення у скороченому викладі
1. Єрмоловим А.І., який діє в інтересах Білоровської М.С. на підставі довіреності

посвідченої приватним нотаріусом Бердянського міського нотаріального округу
Запорізької області Ларіним О.С., 23.04.2020 було подано до Виконавчого комітету
Бердянської міської ради Запорізької області заяву про державну реєстрацію речових
прав та їх обтяжень (щодо обтяження речового права) № 39355882 з метою
припинення обтяження (арешту) (номер запису 35567782) на земельну ділянку з
кадастровим № 2324882000:03:021:0019 на підставі постанови Запорізького
апеляційного суду від 01.04.2020 по справі № 326/208/20.

2. Державним реєстратором Кобець О.Є. за результатом розгляду даної заяви та
поданих документів, прийнято рішення про зупинення державної реєстрації прав від
23.04.2020 № 52041231 в якому зазначено, що при перевірці бази даних заяв
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - ДРРП) встановлено
наявність зареєстрованої заяви про заборону вчинення будь-яких реєстраційних дій
на підставі ухвали Приморського районного суду Запорізької області № 326/208/20
від 19.02.2020.

3. Пунктом 2 частини 3 статті 10 Закону, встановлено, що державний реєстратор,
. . ..зокрема, перевіряє документи на наявність шдстав для зупинення державноі

реєстрацц прав.
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Відповідно до частини 1 статті 25 Закону проведення реєстраційних дій
зупиняється на підставі судового рішення про заборону вчинення реєстраційних дій,
що набрало законної сили, або на підставі заяви власника об' єкта нерухомого майна
про заборону вчинення реєстраційних дій щодо власного об' єкта нерухомого майна.

Частиною 2 цієї статті встановлено, що судове рішення або заява власника
об' єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій реєструється у
Державному реєстрі прав.

Частиною 3 статті 25 регламентовано, що державний реєстратор приймає
рішення про відновлення реєстраційних дій на підставі судового рішення про
скасування судового рішення, що було підставою для прийняття рішення про
зупинення проведення реєстраційних дій та/або судового рішення про скасування
заборони вчинення реєстраційних дій, або на підставі заяви власника об' єкта
нерухомого майна про відкликання власної заяви про заборону вчинення
реєстраційних дій, зареєстрованих у Державному реєстрі прав.

Підпунктом 1 пункту 2 розділу 11 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав
власності» від 06.10.2016 передбачено, що до запровадження інформаційної взаємодії
між ДРРП та Єдиним державним реєстром судових рішень, передбаченої Законом
України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,
а також у разі проведення реєстраційних дій на підставі рішень судів, що набрали
законної сили, до запровадження відповідної інформаційної взаємодії реєстраційні дії

. .на шдставі рішень судів проводяться за зверненням заявника.
4. Враховуючи вищевикладене, Колегія рекомендує відмовити у задоволені

скарги.

Мотиви рішення у розширеному викладі
1. Білоровська М.С. просить скасувати рішення про зупинення державної

реєстрації прав від 23.04.2020 № 52041231, прийняте державним реєстратором
Кобець О.Є., та провести державну реєстрацію припинення обтяження (арешту) на
земельну ділянку з кадастровим № 2324882000:03:021:0019.

2. У зв'язку з потребою у належній перевірці обставин, викладених у скарзі,
згідно пункту 8 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
№ 1128, 07.05.2020 Управлінням державної реєстрації Південно-Східного
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) було направлено лист
за вих. № 05.7-69/2473 до Виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької
області щодо надання відповідної інформації стосовно прийнятого рішення.

14.05.2020 на електронну адресу відділу розгляду звернень та забезпечення
діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Управління
державної реєстрації від суб'єкта оскарження надійшла запитувана інформація по
даній скарзі.

У наданій інформації підтримано позицію рішення державного реєстратора.
3. Єрмоловим А.І., який діє в інтересах Білоровської М.С. на підставі довіреності

посвідченої приватним нотаріусом Бердянського міського нотаріального округу
Запорізької області Ларіним О.С. 23.04.2020 було подано до Виконавчого комітету
Бердянської міської ради Запорізької області заяву про державну реєстрацію речових
прав та їх обтяжень (щодо обтяження речового права) № 39355882 з метою
припинення обтяження (арешту) (номер запису 35567782) на земельну ділянку з



з

кадастровим № 2324882000:03:021:0019. До заяви було подано постанову
Запорізького апеляційного суду від 01.04.2020 по справі № 326/208/20.

Державним реєстратором Кобець О.Є. прийнято рішення про зупинення
державної реєстрації прав від 23.04.2020 № 52041231 в якому зазначено, що при
перевірці бази даних заяв ДРРП встановлено наявність зареєстрованої заяви про
заборону вчинення будь-яких реєстраційних дій на підставі ухвали Приморського
районного суду Запорізької області № 326/208/20 від 19.02.2020.

4. За результатом розгляду вказаної скарги та відомостей, що містяться в ДРРП,
Колегією встановлено наступне:

На підставі ухвали Приморського районного суду Запорізької області
№ 326/208/20 від 19.02.2020, було внесено записи до ДРРП, якими накладено
обтяження (арешт) та заборонено вчиняти будь-які реєстраційні дії стосовно
наступних земельних ділянок:

- щодо земельної ділянки з кадастровим № 2324882000:03:021:0019 обтяження
№ 38550580 від 19.02.2020 та зареєстровано в базі даних заяв за № 38551778 від
19.02.2020 рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій;

- щодо земельної ділянки з кадастровим № 2324882000:03:008:0014 обтяження
№ 35567425 від 19.02.2020 та зареєстровано в базі даних заяв за № 38551699 від
19.02.2020 рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій.

Постановою Запорізького апеляційного суду від 01.04.2020 по справі
№ 326/208/20 (яка набрала законної сили 01.04.2020) ухвалу Приморського районного
суду Запорізької області від 19.02.2020 по справі № 326/208/20, було скасовано.

З метою припинення обтяження (арешту) Єрмоловим А.І., який діє в інтересах
Білоровської М.С. було подано заяву про державну реєстрацію речових прав та їх
обтяжень (щодо обтяження речового права) № 39355882 стосовно припинення
обтяження (арешту) (номер запису 35567782) на земельну ділянку з кадастровим
№ 2324882000:03:021:0019.

Відповідно до абзацу 4 частини 5 статті 3 Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі - Закон)
встановлено, що державна реєстрація прав проводиться за заявами у сфері державної
реєстрації прав будь-яким державним реєстратором з урахуванням вимог,
встановлених абзацами першим - третім цієї частини, крім випадку, передбаченого
статтею 32-1 цього Закону.

Частиною 2 статті 12 Закону визначено, що записи, які містяться у Державному
. . . . . .реєстрі прав, ПОВИННІ вгдповідати ВІДОМОСТЯМ, що МІСТЯТЬСЯ В документах, на шдставі

яких проведені реєстраційні дії.
Статтею 16 Закону встановлено, що формування заяв у сфері державної

реєстрації прав та/або їх реєстрація проводиться у базі даних заяв.
У базі даних заяв також реєструються рішення судів про заборону вчинення

реєстраційних дій.
Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 18 Закону встановлено, що державна

. .реєстрація прав зумовлює, зокрема, встановлення черговості розгляду заяв,
зареєстрованих у базі даних заяв.

Так, відповідно до відомостей ДРРП щодо земельної ділянки з кадастровим
№ 2324882000:03:021:0019, зокрема, наявна зареєстрована в базі даних заяв, заява за
№ 38551778 від 19.02.2020 з типом «рішення суду про заборону вчинення
реєстраційних дій» на підставі ухвали Приморського районного суду Запорізької
області від 19.02.2020 по справі № 326/208/20.

Згідно пункту 2 частини 3 статті 10 Закону, державний реєстратор, зокрема,
. . . .. . ..перевіряє документи на наявність шдстав для зупинення державноі реєстрацц прав.
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Відповідно до частини І статті 25 Закону проведення реєстраційних діи
зупиняється на підставі судового рішення про заборону вчинення реєстраційних дій,
що набрало законної сили, або на підставі заяви власника об' єкта нерухомого майна
про заборону вчинення реєстраційних дій щодо власного об'єкта нерухомого майна.

Частиною 2 цієї статті встановлено, що судове рішення або заява власника
об'єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій реєструється у
Державному реєстрі прав.

Державний реєстратор приймає рішення про відновлення реєстраційних дій на
підставі судового рішення про скасування судового рішення, що було підставою для
прийняття рішення про зупинення проведення реєстраційних дій та/або судового
рішення про скасування заборони вчинення реєстраційних дій, або на підставі заяви
власника об' єкта нерухомого майна про відкликання власної заяви про заборону
вчинення реєстраційних дій, зареєстрованих у Державному реєстрі прав.

Разом з тим, підпунктом І пункту 2 розділу П «Прикінцеві та перехідні
положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту
прав власності» від 06.10.2016 передбачено, що до запровадження інформаційної
взаємодії між ДРРП та Єдиним державним реєстром судових рішень, передбаченої
Законом, а також у разі проведення реєстраційних дій на підставі рішень судів, що
набрали законної сили, до запровадження відповідної інформаційної взаємодії
реєстраційні дії на підставі рішень судів проводяться за зверненням заявника.

Окрім того, скаржник в своїй скарзі зазначає, що адміністратором Центру
надання адміністративних послуг Виконавчого комітету Бердянської міської ради
Запорізької області в заяві про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень
(щодо обтяження речового права) від 23.04.2020 № 39355882 не зазначено земельну
ділянку з кадастровим № 2324882000:03:008:0014, про що повідомляємо наступне.

Частиною 8 статті 18 Закону визначено, що державній реєстрації підлягають
виключно заявлені речові права на нерухоме майно та їх обтяження, за умови їх
відповідності законодавству і поданим/отриманим документам.

Заява про державну реєстрацію прав подається окремо щодо кожного об'єкта
нерухомого майна (частина 9 статті 18 Закону).

Слід зазначити, що абзацом 1 частини 5 статті 20 Закону встановлено, у разі
подання заяви про проведення реєстраційних дій у паперовій формі така заява
формується, реєструється у базі даних заяв із зазначенням дати і часу реєстрації та
скріплюється власним підписом заявника, крім випадку, передбаченого статтею 31- 2

цього Закону.
Таким чином, твердження скаржника, щодо не зазначення земельної ділянки з

кадастровим № 2324882000:03 :008:00 І 4 адміністратором Центру надання
адміністративних послуг Виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької
області не відповідає дійсності.

Враховуючи вище зазначене, рішення державного реєстратора Кобець О.Є. про
зупинення державної реєстрації прав № 52041231, від 23.04.2020, є таким, що
прийнято відповідно до законодавства.

Іван ЛЕГОСТАЄВ

Олена ЗОЛОТОНОША

Олександр СИРИЦЯ
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Ольга ЧУРАШЕВА

Людмила ГАЦЕНКО


