
                   

                          

 

 
                                                                                

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
 

ПІВДЕННО-ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ  

МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК) 

                                                                            

НАКАЗ 
 

________________                           Івано-Франківськ                        №____________ 

Про відмову у задоволенні скарги  

у сфері державної реєстрації 

 

До Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 

(м. Івано-Франківськ) Міністерством юстиції України перенаправлена скарга 

Волошиної Олени Миколаївни від 02.12.2021 (вх. № СК-3513-21 від 07.12.2021), 

зареєстрована в Південно-Західному міжрегіональному управлінні Міністерства 

юстиції (м. Івано-Франківськ) 11.07.2022 за № В-316/12-37, щодо бездіяльності 

посадових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців юридичного управління Чернівецької міської ради стосовно 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Раделія» (ідентифікаційний код 

юридичної особи: 40474206). 

За результатами вивчення скарги встановлено такі обставини та відповідні 

правовідносини. 

1. Південно-Західним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції 

(м. Івано-Франківськ) вже розглянуто скаргу з такого самого питання та прийнято 

рішення у формі наказу від 18.11.2021 № 469/4 «Про відмову у задоволенні скарги 

у сфері державної реєстрації» за результатом розгляду скарги Волошиної Олени 

Миколаївни від 25.10.2021, зареєстрованої в Південно-Західному 

міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

28.10.2021 за  № В-762/12-36. 

2. Відповідно до пункту 5 частини восьмої статті 34 Закону України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань» встановлено, що  Міністерство юстиції України та його 

територіальні органи відмовляють у задоволенні скарги, якщо  є рішення цього 

органу з того самого питання. 

 На підставі викладеного, керуючись Порядком розгляду скарг на рішення, 

дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, 

територіальних органів Міністерства юстиції, затвердженого постановою Кабінету 
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Міністрів України від 25.12.2015 № 1128 (в редакції постанови Кабінету Міністрів 

України від 17.06.2022 № 696), 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Відмовити у задоволенні скарги Волошиної Олени Миколаївни                           

від 02.12.2021, перенаправленої Міністерством юстиції України                            

(вх. № СК-3513-21 від 07.12.2021), зареєстрованої в Південно-Західному 

міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

11.07.2022 за № В-316/12-37, щодо бездіяльності посадових осіб відділу державної 

реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців юридичного управління 

Чернівецької міської ради стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Раделія» (ідентифікаційний код юридичної особи: 40474206), у зв’язку з тим, що 

є рішення Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 

(м. Івано-Франківськ) з такого самого питання. 

 

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальника 

Управління державної реєстрації Південно-Західного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) ГАВРИЩУКА Михайла 

Васильовича. 

 
 

Підстава: службова записка начальника Управління державної реєстрації Південно-Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) Михайлом 

ГАВРИЩУКОМ від 12.07.2022, погоджена першим заступником начальника Південно-

Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) Юлією 

БАБИНОЮ.  

 

 

 

 

 

Начальник управління                                                 Вікторія ВАСИЛЬЧУК 
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