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Пшденио-Схщне мтжрспональне управлiшш Мiнiстерства юстицii' (м. Днiпро)
НАКАЗ

OJ/J_JOJD Днiпро №

Про часткове задоволення скарги
Виприка С.О. за вх. № 24037/05.7
вiд 02.11.2020

Вiдповiдно до Порядку розгляду скарг на рiшення. дi'i або бездiяльнiсть
державного ресстратора. субскпв державно) ресстрацп. територiальних органiв
Мiнiстерства юстицй вiд 25.12.2015 № 1128, Положения про Колегiю з розгляду
скарг на рiшення, дii", бездiяльнiсть державного реестратора, суб'сктiв державно]
ресстрацй, територiальних органiв Мiнiстерства юстицй, затвердженого наказом
Мiнiстерства юстицй Украгни вiд 09.01.2020 № 71/5. заресстрованого в
Мiнiстерствi юстицй Укратни вiд 09.01.2020 N!! 24/34307 та Закону Украгни «Про
державну ресстрашю речових прав на нерухоме майно та i'x обтяжень»,

НАКАЗУЮ:

1. Скаргу Виприка С.О. за вх. N!! 24037/05.7 вiд 02.11.2020 задовольнити
частково шляхом:

1.1 Скасування рiшення про вiдмову у державнгй ресстрацй прав та 'ix
обтяжень № 53875750 вiд 03.09.2020, прийнятого державним регстратором прав на
нерухоме майно Департаменту адмiнiстративних лослуг та дозвiльних процедур
Дншровсько)' мюько) ради Хаблом К.О. шодо нежитлового примiщення № 15а. що
розташоване за адресою: м. Днiпро, вул. Енергетиктв, буд. 8.

1.2 Проведения державно] ресстрацй права власностi Виприка С.О. на пiдставi
заяви про державну ресстрашю речових прав та 'i"x обтяжень № 41166419
вiд 28.08.2020.

2. Виконання наказу покласти на вiддiл розгляду звернень та забезпечення
дiяльностi колегй з розгляду скарг на .ргшення. дi'i або безшяльн.стъ державного
ресстратора, субгкпв державно] регстрацй Управлiння державног регсграцй
Пiвденно-Схiдного мjжрегiонального управлiння мiнiстерства юстицй (м. Днiпро).

3. Рiшеltня, дii" або бездiяльнiсть суб'скта розгляду скарги можуть бути
оскарженi до Мiнiстерства юстиш] Украгни або до суду.

lван ЛЕГОСТА€В

t)JeUL ДJ~
сканировано с Сагпхсаппе



висповок
колвпй З РОЗГЛЯДУ СКАРГ У СФЕРI ДЕРЖАВНО! РЕ€СТРАЦ11 ПIВДЕПНО
СХЩПОГО МIЖРЕГIОНАЛЬПОГО УПРАВЛIННЯ MIHICTEPCTBA юстицц

(М.ДНIПРО)

м. Днiпро 26.11.2020, 11 год 00 хв.

Колегюю з розгляду скарг у сферi державноi реестрацй Пiвденно-Схiдного
мiжрегiонального управлiння Мiнiстерства юстицii (м. Днiпро) (далi - Колегiя) у складi:
В.о. головуючого спiвголови - Я. Нiколенко та iнших членiв Колегii: О. Сирицi, Р.
Тараненка, В. Гнатка, О. Чурашевоi, Л. Гаценко (секретаря Колегii),

Розглянувши скаргу Виприка С.О. вiд 08.09.2020, що надiйшла з Мiнiстерства юстицп
Украгни 02.11.2020 за вх. № 2403 7/05. 7 на рiшення про вiдмову у державнiй реестрацц прав
та i:x обтяжень № 53875750 вiд 03.09.2020, прийняте державним реестратором прав на
нерухоме майна Департаменту адмтнтстративних послуг та дозвiльних процедур
Дншровськог мiськоi: ради (далi - державний реестратор) Хаблом К. О. щодо нежитлового
примiщення № 15а, що розташоване за адресою: м. Днiпро, вул. Енергетикiв, буд. 8.

РЕКОМЕПДУ€:

Скаргу Виприка С.О. за вх. № 24037/05.7 вiд 02.11.2020 задовольнити частково
шляхом:

1. Скасування рiшення про вiдмову у державнiй реестрацй прав та ix обтяжень
№ 53875750 вiд 03.09.2020, прийняте державним реестратором прав на нерухоме майно
Департаменту адмiнiстративних послуг та дозвiльних процедур Днiпровськоi мiськоi
ради Хаблом К.О. щодо нежитлового примiщення № 15а, що розташоване за адресою:
м. Днiпро, вул. Енергетикiв, буд. 8.

2. Проведения державноi реестрацй права власностi Виприка С.О. на пiдставi
заяви про державну реестрашю речових прав та ix обтяжень № 41166419 вiд 28.08.2020.

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

Мотиви рiшення у скороченому викладi

1. Скаржником 28.08.2020 для державнот реестрацц права власностi на нежитлове
примiщення № 15а, що розташоване за адресою: м. Днiпро, вул. Енергетикiв, буд. 8, подано
договiр купiвлi-продажу № 259/А вiд 02.08.2019, посвiдчений приватним нотарiусом
Днiпровського мiського нотарiального округу Днiпропетровськоi: областi Пустовим С.В.,
реестровий № 584, акт приймання - передачi нежитлового примiщення вiд 19.08.2019,
виданий Днiпровською мiською радою та постанову Верховного Суду Украгни у справi
№ 904/3307/19 вiд 14.07.2020, вiдповiдно до якот скасовано рiшення Господарського суду
Днiпропетровськоi: областi вiд 21.11.2019 та постанову Центрального апеляцiйного
господарського суду вiд 24.02.2020, справу № 904/3307/19 направлено на новий розгляд до
Господарського суду Днiпропетровськоi: областi.

2. Державним реестратором Хаблом К.О. прийнято рiшення про вiдмову у державнiй
реестрацц прав та i:x обтяжень № 53875750 вiд 03.09.2020 та зазначено, що у поданiй
постанов! Верховного Суду Украгни у справi № 904/3307/19 вiд 14.07.2020 поданi документи
не дають змоги встановити набуття, змiну або припинення речових прав на нерухоме майна
та i:x обтяження, а саме вiдсутнi вiдомостi щодо визнання права власностi за Виприком С.О.

3. Згiдно пункту 1 частини 1 статтi 27 Закону Украгни «Про державну реестрацiю
речових прав на нерухоме майна та i:x обтяжень» (далi - Закон), визначено, що державна
реестрацiя права власностi та iнших речових прав, крiм державнот реестрацц права власностi
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на об' ект незавершеного будiвництва, проводиться в тому числi на пiдставi укладеного в
установленому законом порядку договору, предметом якого е нерухоме майна, речовi права
на яке пiдлягають державнiй реестрацц, чи йога дублiката. Скаржником подано для
проведения державнот реестрацц права власностi договiр купiвлi-продажу № 259/А вiд
02.08.2019, посвiдчений приватним нотарiусом Днiпровського мiського нотарiального округу
Днiпропетровськоi: областi Пустовим С.В., реестровий № 584, а також постанову Верховного
Суду Украгни у справi № 904/3307/19 вiд 14.07.2020, якаю пiдтверджено йога дiйснiсть на
момент звернення.

4. Вiдповiдно до пункту 2 частини третьог статтi 10 Закону державний реестратор
перевiряе документи на наявнiсть пiдстав для проведения реестрацiйних дiй, зупинення
розгляду заяви про державну реестрацiю прав та i:x обтяжень, зупинення державнот
реестрацц прав, вiдмови в державнiй реестрацц прав та приймае вiдповiдю рццення.

5. Рiшення про вiдмову у державнiй реестрацц прав та i:x обтяжень № 53875750
вiд 03.09.2020, прийняте державним реестратором Хаблом К. О. з порушенням пункту 2
частини третьог статтi 1 О Закону та пункту 5 частини першот статтi 18 Закону.

Мотиви рiшення: у розширеному викладi
1. З метою реестрацц права власностi на нежитлове примiщення № 15а, що

розташоване за адресою: м. Днiпро, вул. Енергетикiв, буд. 8. Виприком С.О. 28.08.2020 до
Центру надання адмiнiстративних послуг Департаменту адмiнiстративних послуг та
дозвiльних процедур Дншровськог мiськоi: ради подано заяву про державну реестрацiю
речових прав та i:x обтяжень № 41166419.

До заяви було додано договiр купiвлi-продажу № 259/А вiд 02.08.2019, посвiдчений
приватним нотарiусом Днiпровського мiського нотарiального округу Днiпропетровськоi:
областi Пустовим С.В., реестровий № 584, акт приймання - передачi нежитлового
примiщення вiд 19.08.2019, виданий Днiпровською мiською радою та постанову Верховного
Суду Украгни у справi № 904/3307/19 вiд 14.07.2020, яка набрала законнот сили 14.07.2020.

03.09.2020 за результатом розгляду заяви та доданих до нет документiв державним
реестратором Хаблом К. О. прийнято рiшення про вiдмову у державнiй реестрацц прав та i:x
обтяжень № 53875750. У своему рiшеннi державний реестратор зазначив, що поданi
документи не дають змоги встановити набуття, змiну або припинення речових прав на
нерухоме майна та i:x обтяження, а саме у постанов! Верховного Суду Украгни у справi
№ 904/3307/19 вiд 14.07.2020 вiдсутнi вiдомостi щодо визнання права власностi за
Виприком С.О.

2. Керуючись пунктом 9 Порядку розгляду скарг у сферi державнот реестрацц,
затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украгни вiд 25.12.2015 № 1128 (iз змiнами), з
метою отримання вiд державного реестратора Хабла К. О. iнформацii: з порушеного у скарзi
питания, Управлiнням державнот реестрацц Пiвденно-Схiдного мiжрегiонального управлiння
Мiнiстерства юстицп (м. Днiпро) було направлено до Департаменту адмiнiстративних послуг
та дозвiльних процедур Дншровськог мiськоi: ради лист вiд 09.11.2020 за вих. № 05.7-69/5522.

11.11.2020 року на електронну адресу вiддiлу розгляду звернень та забезпечення
дiяльностi комгсп з питань розгляду скарг у сферi державнот реестрацц Управлiння
державнот реестрацц Пiвденно-Схiдного мiжрегiонального управлiння Мiнiстерства юстицп
(м. Днiпро) вiд державного реестратора Хабла К.О. надiйшли пояснения та iнформацiя
стосовно прийнятого рiшення.

У пояснениях вiд 11.11.2020 державний реестратор Хабло К. О. пiдтримав свою
позицiю, викладену у рiшеннi про вiдмову у державнiй реестрацц прав та i:x обтяжень
№ 53875750 вiд 03.09.2020. Разом з тим, посилався на норми абзацу другого та третього
частини третьог статтi 26 Закону, якими встановлено, зокрема, що у разi скасування рiшення

. . . .державного реестратора про державну реестрашю прав на шдставт судового рццення, а також
у разi визнання на пiдставi судового рiшення недiйсними чи скасування документiв, на

. . . . . .шдставт яких проведено державну реестрашю прав, скасування на шдставт судового рццення
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державнот реестрацц прав, державний реестратор проводить державну реестрацiю набуття,
змiни чи припинення речових прав вiдповiдно до цього Закону.

Ухвалення судом рiшення про скасування рiшення державного реестратора про
державну реестрацiю прав, визнання недiйсними чи скасування документiв, на пiдставi яких
проведено державну реестрацiю прав, а також скасування державнот реестрацц прав. .допускаетъся виключно з одночасним визнанням, змгною чи припиненням цим рцценням
речових прав, обтяжень речових прав, зареестрованих вiдповiдно до законодавства (за
наявностi таких прав).

3. За результатом розгляду вказанот скарги та вiдомостей, що мiстяться в Державному
реестр! речових прав на нерухоме майна (далi - Державний реестр прав), Колегiею
встановлено наступне.

В результатi проведеного Днiпровською мiською радою електронного аукцiону об' екта
малот приватиэацц - нежитлового примiщення № 15а за адресою: м. Днiпро,
вул. Енергетикiв, буд. 8, згiдно протоколу вiд 23.07.2019 Украгнськог унiверсальноi: бiржi,
переможцем визнано Виприка С.О.

30.07.2019 Департамент по роботi з активами Дншровськог мiськоi: ради (далi -
Департамент) затвердив протокол вiд 23.07.2019.

02.08.2019 мiж Департаментом i Виприком С.О. укладено договiр купiвлi-продажу
№ 259/А вiд 02.08.2019, посвiдчений приватним нотарiусом Днiпровського мiського
нотарiального округу Днiпропетровськоi: областi Пустовим С.В., реестровий № 584.

22.08.2019 зареестровано право власностi в Державному реестр! прав на дане
примiщення за Виприком С.О. на пiдставi договору купiвлi-продажу № 259/А вiд 02.08.2019,
посвiдчений приватним нотарiусом Днiпровського мiського нотарiального округу
Днiпропетровськоi: областi Пустовим С.В., реестровий № 584, акту приймання - передачi
нежитлового примiщення вiд 19.08.2019, приватизацiйному платiжному дорученню вiд
14.08.2019.

Проте, 02.06.2020 на пiдставi заяви ТОВ «Сервисторг» та доданих до нет рiшення
Господарського суду Днiпропетровськоi: областi вiд 21.11.2019 та постанови Центрального
апеляцiйного господарського суду вiд 24.02.2020 запис про право власностi
Виприка С.О. на вищезазначене примiщення - скасовано.

Згiдно вiдомостей Державного реестру прав встановлено, що на нежитлове примiщення
№ 15а, що розташоване за адресою: м. Днiпро, вул. Енергетикiв, буд. 8 вiдкрито роздiл
№ 1115676512101, право власностi на яке зареестровано 01.11.2016 за територiальною
громадою мiста Днiпра, в особi Дншровськог мiськоi: ради.

Крiм того, 05.09.2019 державним реестратором прав на нерухоме майна Департаменту
адмтнтстративних послуг та дозвiльних процедур Дншровськог мiськоi: ради
Белянiновою К.О. прийнято рiшення про державну реестрацiю прав та i:x обтяжень (номер
запису про обтяження: 33087995) №48532701 на пiдставi ухвали Господарського суду
Днiпропетровськоi: областi вiд 30.08.2019 по справi № 904/3307/19, якаю заборонено
Виприку С.О. вiдчужувати чи в будь-який iнший спосiб передавати у власнiсть третiм
особам зазначену нерухомiсть.

Дослiджуючи змiст, додано] до заяви про державну реестрацiю речових прав та i:x
обтяжень № 41166419 вiд 28.08.2020 постанови Верховного Суду Украгни у справi №
904/3307/19 вiд 14.07.2020, вбачаеться, що Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Сервисторг» (далi - ТОВ «Сервисторг») звернулося до Господарського суду
Днiпропетровськоi: областi з пазовом до Департаменту та Виприку С.О. з вимогами, зокрема,
про визнання ТОВ «Сервисторг» переможцем електронного аукцiону з продажу об' екта
малот приватиэацц з подальшим визнанням недiйсним протоколу аукцiону та договору
купiвлi-продажу № 259/А вiд 02.08.2019, посвiдчений приватним нотарiусом Днiпровського
мiського нотарiального округу Днiпропетровськоi: областi Пустовим С.В., реестровий
№ 584., укладеного мiж Виприком С.О. i Департаментом. Постановою Верховного Суду
Украгни у справi № 904/3307/19 вiд 14.07.2020, скасовано рiшення Господарського суду
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Днiпропетровськоi: областi вiд 21.11.2019 та постанову Центрального апеляцiйного
господарського суду вiд 24.02.2020, в яких, зокрема, визнано недiйсним договiр купiвлi
продажу № 259/А серiя та № 584 посвiдчений приватним нотарiусом Днiпровського
мiського нотарiального округу Днiпропетровськоi областi Пустовим С.В. вiд 02.08.2019,
укладений мiж Виприком С.О. i Департаментом та справу № 904/3307/19 направлено на
новий розгляд до Господарського суду Днiпропетровськоi: областi.

4. Так, iз подано] Виприком С.О. заяви про державну реестрацiю речових прав та i:x
обтяжень № 41166419 вiд 28.08.2020 та доданих до нег, документiв зокрема, постанови
Верховного суду Украгни у справi № 904/3307/19 вiд 14.07.2020, встановлено, що
правовстановлюючий документ для реестрацц права власностi на не житлове примiщення за
Виприком С.О., а саме договiр купiвлi-продажу № 259/А вiд 02.08.2019, посвiдчений
приватним нотарiусом Днiпровського мiського нотарiального округу Днiпропетровськоi:
областi Пустовим С.В., реестровий № 584 на момент звернення нее таким, що визнано не
дiйсним, отже вiн е чинним.

5. Оскiльки, державна реестрацiя речових прав на нерухоме майна та i:x обтяжень (далi
- державна реестрацiя прав) - офiцiйне визнання i пiдтвердження державою фактiв набуття,
змiни або припинення речових прав на нерухоме майна, обтяжень таких прав шляхом
внесения вiдповiдних вiдомостей до Державного реестру речових прав на нерухоме майна
(частина 1 статтi 2 Закону).

Частиною восьмою статтi 18 Закону визначено, що державнiй реестрацц пiдлягають
виключно заявленi речовi права на нерухоме майна та i:x обтяження, за умови i:x
вiдповiдностi законодавству i поданим/отриманим документам.

Вiдповiдно до пункту 2 частини третьог статтi 1 О Закону державний реестратор
перевiряе документи на наявнiсть пiдстав для проведения реестрацiйних дiй, зупинення
розгляду заяви про державну реестрацiю прав та i:x обтяжень, зупинення державнот
реестрацц прав, вiдмови в державнiй реестрацц прав та приймае вiдповiдю рццення.

Частиною 1 статтi 18 Закону визначено, що державна реестрацiя прав проводиться в
такому порядку:

1) прийняття/отримання документiв для державнот реестрацц прав, формування та
реестрацiя заяви в базi даних заяв;

2) виготовлення електронних копiй документiв, поданих для державнот реестрацц прав,
шляхом сканування (у разi подання документiв у паперовiй формi) та i:x розмiщення у
Державному реестр! прав;

3) встановлення черговостi розгляду заяв, зареестрованих у базi даних заяв;
4) перевiрка документiв та/або вiдомостей Державного реестру прав, вiдомостей

реестрiв (кадастрiв), автоматизованих iнформацiйних систем на наявнiсть пiдстав для
зупинення розгляду заяви, зупинення державнот реестрацц прав, вiдмови у проведеннi
державнот реестрацц прав та прийняття вiдповiдних рiшень;

5) прийняття рiшення про державну реестрацiю прав (у разi вiдсутностi пiдстав для
зупинення розгляду заяви, зупинення державнот реестрацц прав, вiдмови у проведеннi
державнот реестрацц прав);

6) вiдкриття роздiлу в Державному реестр! прав та/або внесения до вiдкритого роздiлу
або спецiального роздiлу Державного реестру прав вiдповiдних вiдомостей про речовi права
на нерухоме майна та i:x обтяження, про об' екти та суб' ектiв цих прав;

7) формування витягу з Державного реестру прав про проведену державну реестрацiю
прав для подальшого використання заявником;

8) видача/отримання документiв за результатом розгляду заяви.
Згiдно пункту 1 частини 1 статтi 27 Закону, визначено, що державна реестрацiя права

власностi та iнших речових прав, крiм державнот реестрацц права власностi на об' ект
незавершеного будiвництва, проводиться в тому числi на пiдставi укладеного в
установленому законом порядку договору, предметом якого е нерухоме майна, речовi права
на яке пiдлягають державнiй реестрацц, чи йога дублiката. Скаржником подано для
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проведения державно'i ресстрацi'i права власностi договiр купiвлi-продажу № 259/А вiд
02.08.2019, nосвiдчен ий приватним нотар] усом Дн i провськоrо м ic ького нотарiал ьного округу
Днiпропетровсько! областi Пустовим С.В., ресстровий № 584. а також постанову Верховного
Суду Украгни У справi № 904/3 3 0711 9 вiд 14.07.2020, якою пiдтверджено його шйсн гсть намомент звернення.
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, . · ення державного. зв язку з вищевикладеним, Колепсю встановлено, що ргш
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875750... .. б жень No :)реестратора Хабла К.О. про вiдмову у державнiй ресстрацп прав та 1х O
тя - КТ)'

5.. · J о Закону та пунвiд 03.09.2020, прийнято з порушенням пункту 2 частини третьо: статп
частини першот статт! 18 За1<ону. .. • 37 Закону за

. . . ? . -IИ WOCTOI статт17. Вщповщно до пщпункту «б» пункту - части: V орiальнi органи
... у " и та иого теритрезультатом розrляду скарги Мiнiстерство юстицп крагн ) скарги, шляхом

V • ( не чи часткове ...приимають мотивоване ргшення про задоволення пов . ержавнiй ресстрацц
. . , а про вщмову в дприйняття р1шення про скасування ргшення, зокрем •

прав та проведения лержавнот ресстрацп прав.
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