
 

  

 

                   

                          

 
                                                                                

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
 

ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ  

МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ                                                         
 

НАКАЗ 
 

________________                      Івано-Франківськ                        №____________ 
        

Про задоволення скарги 
 

 

Відповідно до абзацу другого частини шостої, пунктів 1, 3 частини сьомої 

статті 37 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень», 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Скаргу Чернятинської Галини Іванівни від 21.10.2022 задовольнити. 

2. Скасувати рішення про відмову у державній реєстрації прав та їх 

обтяжень від 07.10.2022 № 65077274, прийняте державним реєстратором речових 

прав на нерухоме майно Вікнянської сільської ради Чернівецького району 

Чернівецької області Юрчук Валентиною Михайлівною. 

3. Зобов’язати  державного реєстратора Вікнянської сільської ради 

Чернівецького району Чернівецької області Юрчук Валентину Михайлівну у строк 

5 (п’ять) робочих днів з дня отримання рішення за результатами розгляду скарги, 

усунути допущені нею порушення під час розгляду заяви про державну 

реєстрацію прав та їх обтяжень від 05.10.2022 № 52644051. 

4. Виконання пункту 2 наказу покласти на Відділ розгляду звернень та 

забезпечення діяльності Колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність 

державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації Управління державної 

реєстрації Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління 

державної реєстрації Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 

Михайла ГАВРИЩУКА. 

 
Підстава: висновок Колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів, суб'єктів 

державної реєстрації Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції від 29.11.2022 за результатами 

розгляду скарги Чернятинської Галини Іванівни від 21.10.2022, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

27.10.2022 за № Ч-26206 та перенаправленої до Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 

09.11.2022 за № 4571/9-22. 
 

 

Начальник управління                                                         Вікторія ВАСИЛЬЧУК 
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ВИСНОВОК 

Колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державних     

реєстраторів, суб'єктів державної реєстрації Західного   

міжрегіонального управління Міністерства юстиції  

 

 

м. Івано-Франківськ                                                                                            29.11.2022 

 

Колегія з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державних 

реєстраторів, суб'єктів державної реєстрації Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (далі – Колегія) у складі: Ю. Бабиної (головуючої на засіданні), 

М. Гаврищука, І. Гринюка, Х. Дубинської, К. Ємчук, В. Кравець (секретаря Колегії), 

розглянувши скаргу Чернятинської Галини Іванівни (далі – Чернятинська Г.І., 

скаржниця) від 21.10.2022, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 27.10.2022 за 

№ Ч-26206, та перенаправлену до Західного міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції 09.11.2022 за № 4571/9-22 (далі – скарга), 

на рішення державного реєстратора речових прав на нерухоме майно 

Вікнянської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області Юрчук 

Валентини Михайлівни (далі – державний реєстратор Юрчук В.М.) про відмову у 

державній реєстрації прав та їх обтяжень від 07.10.2022 № 65077274 (далі – 

оскаржуване рішення) щодо об’єкта нерухомого майна – земельної ділянки з 

кадастровим номером 7322584000:01:003:0062 (далі – земельна ділянка), 

з вимогою провести перевірку правомірності прийнятого рішення, зобов’язати 

державного реєстратора Юрчук В.М. усунути допущені порушення та притягнути її до 

дисциплінарної відповідальності,  

 

РЕКОМЕНДУЄ: 

 

1. Скаргу Чернятинської Галини Іванівни від 21.10.2022 задовольнити. 

2. Скасувати рішення про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень       

від 07.10.2022 № 65077274, прийняте державним реєстратором речових прав на 

нерухоме майно Вікнянської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області 

Юрчук Валентиною Михайлівною. 

3. Зобов’язати  державного реєстратора Вікнянської сільської ради 

Чернівецького району Чернівецької області Юрчук Валентину Михайлівну у строк 5 

(п’ять) робочих днів з дня отримання рішення за результатами розгляду скарги, 

усунути допущені нею порушення під час розгляду заяви про державну реєстрацію 

прав та їх обтяжень від 05.10.2022 № 52644051. 

 

Мотиви рішення у стислому викладенні 

1. На підставі оскаржуваного рішення державним реєстратором Юрчук В.М. 

відмовлено у державній реєстрації припинення права власності на земельну ділянку, 

оскільки встановлено наявність суперечностей між заявленими та вже 

зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяження. 
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2. Чернятинська Г.І. вважає оскаржуване рішення неправомірним та просить 

його скасувати, обґрунтовуючи тим, що державним реєстратором неправильно 

застосовано норми законодавства. 

3. Законодавством визначено, що державний реєстратор перевіряє документи на 

наявність підстав для проведення реєстраційних дій, зупинення розгляду заяви про 

державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, 

відмови в державній реєстрації прав та приймає відповідні рішення. Державний 

реєстратор приймає рішення про відмову в державній реєстрації прав за наявності 

підстав для відмови в державній реєстрації прав. 

4. Проаналізувавши норми законодавства, дослідивши матеріали скарги та 

перевіривши відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі – 

Державний реєстр прав) Колегією встановлено, що оскаржуване рішення підлягає 

скасуванню, оскільки прийнято державним реєстратором Юрчук В.М. з порушенням 

законодавства у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (далі – 

державна реєстрація прав). 

5. Отже, Колегія рекомендує скаргу задовольнити, оскаржуване рішення 

скасувати та зобов’язати державного реєстратора Юрчук В.М. усунути допущені нею 

порушення під час розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 

05.10.2022 № 52644051 (далі – Заява про державну реєстрацію прав). 

 

Мотиви рішення у розгорнутому викладенні 
1. Скаржниця зазначає, що після смерті матері Томнюк О.В. звернулась до 

Кіцманської державної нотаріальної контори із заявою про видачу свідоцтва про право 

на спадщину за законом на земельну ділянку. Однак, з’ясувалось, що право власності 

на земельну ділянку зареєстровано в Державному реєстрі прав за Фисюком Іваном 

Георгійовичем (далі – Фисюк І.Г.) на підставі рішення  Кіцманського районного суду 

Чернівецької області від 28.05.2021 по справі № 718/917/21 (далі – рішення суду                       

від  28.05.2021). Постановою Чернівецького апеляційного суду від 07.07.2022 по справі             

№ 718/917/21 (далі - постанова суду від 07.07.2022) апеляційну скаргу                         

Чернятинської Г.І. – задоволено, рішення суду від  28.05.2021 скасовано. Крім того, 

скаржниця повідомляє, що звернулась до державного реєстратора Юрчук В.М. для 

припинення права власності на земельну ділянку за Фисюком І.Г. на підставі постанови 

суду від 07.07.2022. Однак, у проведенні державної реєстрації припинення права 

власності на земельну ділянку оскаржуваним рішенням їй було відмовлено. 

2. Чернятинська Г.І. вважає оскаржуване рішення неправомірним та просить 

його скасувати, обґрунтовуючи тим, що державним реєстратором Юрчук В.М. 

неправильно застосовано норми законодавства та не виконується постанова 

Чернівецького апеляційного суду від 07.07.2022, чим порушуються її права. Також, 

скаржниця просить зобов’язати державного реєстратора Юрчук В.М. усунути 

допущені нею порушення та притягнути її до дисциплінарної відповідальності. 

3. З відомостей Державного реєстру прав Колегією встановлено, що для 

проведення державної реєстрації припинення права власності на земельну ділянку 

Чернятинською Г.І. було подано Заяву про державну реєстрацію прав, до якої додано 

державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЧВ № 076798                                      

від 20.10.2004, виданий Кіцманською районною державною адміністрацією, відомості 

з Державного земельного кадастру, інформацію з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру 

іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта 

нерухомого майна, сформовану адміністратором Горбашевською Л.В. 30.09.2022 за                        

№ 311264693, рішення суду від 28.05.2021, постанову суду від 07.07.2022. 
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4. За результатом розгляду Заяви про державну реєстрацію прав державним 

реєстратором Юрчук В.М. встановлено наявність суперечностей між заявленими та 

вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяження та на 

підставі пункту 5 статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 № 1952-IV (далі – Закон) прийнято 

рішення про відмову у державній реєстрації припинення права власності на земельну 

ділянку, яка відповідно до відомостей Державного реєстру прав  належить Фисюку І.Г. 

5. Державна реєстрація прав проводиться на підставі документів необхідних для 

відповідної реєстрації, передбачених статтею 27 Закону та Порядком державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127 (далі – Порядок № 1127). 

6. Відповідно до пункту 9 частини першої статті 27 Закону державна реєстрація 

прав проводиться на підставі, зокрема, судового рішення, що набрало законної сили, 

щодо набуття, зміни або припинення права власності та інших речових прав на 

нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва, майбутній об’єкт нерухомості. 

7. Абзацом другим частини третьої статті 26 Закону передбачено, що у разі 

скасування рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав на підставі 

судового рішення чи у випадку, передбаченому пунктом 1 частини сьомої статті 37 

цього Закону, на підставі рішення Міністерства юстиції України, а також у разі 

визнання на підставі судового рішення недійсними чи скасування на підставі судового 

рішення документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав, скасування 

на підставі судового рішення державної реєстрації прав, що мало наслідком державну 

реєстрацію набуття речових прав, обтяжень речових прав, відповідні права чи 

обтяження припиняються.  

8. Статтею 129-1 Конституції України встановлено, що судове рішення є 

обов’язковим до виконання. Також статтею 18 Цивільного процесуального кодексу 

України встановлено, що судові рішення, що набрали законної сили, обов’язкові для 

всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають 

виконанню на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними 

договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України,- і за її 

межами. Відповідно до частини другої статті 13 Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» судові рішення, що набрали законної сили, є обов’язковими до 

виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх 

посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх 

об’єднаннями на всій території України. Обов’язковість урахування (преюдиційність) 

судових рішень для інших судів визначається законом.  

9. Статтею 18 Закону передбачено порядок державної реєстрації прав, зокрема, 

прийняття/отримання документів для державної реєстрації прав, формування та 

реєстрація заяви в базі даних заяв; перевірка 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. 

10. Відповідно до пункту 2 частини третьої статті 10 Закону державний 

реєстратор перевіряє документи на наявність підстав для проведення реєстраційних 

дій, зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення 

державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та приймає відповідні 

рішення. 
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11. Пунктом 18 Порядку № 1127  визначено, що за результатом розгляду заяви 

та документів, поданих для державної реєстрації прав, державний реєстратор приймає 

рішення щодо державної реєстрації прав або щодо відмови в такій реєстрації.  

12. Згідно з абзацом першим частини другої статті 24 Закону державний 

реєстратор приймає рішення про відмову в державній реєстрації прав за наявності 

підстав для відмови в державній реєстрації прав.  

13. Колегією шляхом перевірки відомостей, що містяться в Державному реєстрі 

прав, встановлено, що скаржницею для державної реєстрації припинення права 

власності на земельну ділянку подано документи, що відповідають вимогам частини 

першої статті 27 Закону. 

14. Під час дії воєнного стану та з урахуванням вимог, встановлених пунктом 10 

Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1128 (зі змінами) (далі – Порядок                                

№ 1128), за 15 днів (дата публікації оголошення 11.11.2022) до дня засідання колегії на 

офіційному веб-сайті Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції  

було забезпечено оприлюднення інформації про дату засідання розгляду даної скарги, 

та додатково повідомлено зазначену інформацію скаржниці, її представнику 

Маковійчуку П.В., державному реєстратору Юрчук В.М. засобами телефонного 

зв’язку. Крім того, представника скаржниці Маковійчука П.В. повідомлено засобами 

електронної пошти. 

15. Абзацом п’ятим пункту 10 Порядку № 1128 регламентовано, що розгляд 

скарг у сфері державної реєстрації під час дії воєнного стану проводиться без участі 

скаржника, державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації, територіального 

органу Мін’юсту, рішення, дія або бездіяльність яких оскаржується, а також інших 

заінтересованих осіб, зазначених у скарзі у сфері державної реєстрації або 

встановлених відповідно до відомостей реєстрів (далі – заінтересовані особи).  

16. Після повідомлення сторін про розгляд скарги до Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції надійшло клопотання про 

ознайомлення з матеріалами скарги від державного реєстратора Юрчук В.М. від 

25.11.2022 (вх. № 4850/9-22 від 25.11.2022), відповідь на яке надано Західним 

міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції листом від 25.11.2022                                

№ 4850/9-3474.  

17. Пунктом 12 Порядку № 1128 передбачено, що заінтересовані особи мають 

право подавати письмові пояснення по суті скарги у сфері державної реєстрації, які 

обов’язково приймаються Колегією до розгляду.  

18. До Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції надійшло 

пояснення по суті скарги від державного реєстратора Юрчук В.М. від 28.11.2022, 

зареєстроване в Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції 

29.11.2022 за № 4920/9-22, яке долучені до скарги та прийняте до уваги членами Колегії 

при прийнятті рішення по суті розгляду скарги. 

19. Частиною шостою статті 37 Закону встановлено, що за результатами 

розгляду скарги на рішення, дії або бездіяльність у сфері державної реєстрації прав  

територіальні органи Міністерства юстиції України приймають мотивовані рішення, 

зокрема, про задоволення скарги (якщо оскаржувані рішення, дії або бездіяльність не 

відповідають законодавству у сфері державної реєстрації прав). 

20. Відповідно до частини сьомої статті 37 Закону у разі задоволення скарги на 

рішення у сфері державної реєстрації прав територіальні органи Міністерства юстиції 

України приймають рішення, зокрема, про скасування рішення державного 

реєстратора, про зобов’язання державного реєстратора усунути допущені ним 

порушення з визначенням строків виконання такого зобов’язання. 
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21. Колегія, розглянувши скаргу, перевіривши відомості Державного реєстру 

прав, встановивши обставини, які мають значення для об’єктивного розгляду скарги, 

вважає, що оскаржуване рішення прийняте державним реєстратором Юрчук В.М. з 

порушенням вимог статей 10, 18, 24, 27  Закону, пункту 18  Порядку № 1127, та підлягає 

скасуванню.  

22. На підставі вищевикладеного, Колегія рекомендує скаргу задовольнити, 

оскаржуване рішення скасувати та зобов’язати державного реєстратора Юрчук В.М. у 

строк 5 (п’ять) робочих днів з дня отримання рішення за результатами розгляду скарги, 

усунути допущені нею порушення під час розгляду Заяви про державну реєстрацію 

прав. 

23. Щодо вимоги скаржниці про притягнення державного реєстратора                      

Юрчук В.М. до дисциплінарної відповідальності Колегія зауважує, що державний 

реєстратор Юрчук В.М. перебуває у трудових відносинах з суб’єктом державної 

реєстрації – виконавчим органом Вікнянської сільської ради Чернівецького району 

Чернівецької області. Відповідно до абзацу першого статті 147-1 Кодексу законів про 

працю України дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано право 

прийняття на роботу (обрання, затвердження і призначення на посаду) даного 

працівника. 

 

 

Результати голосування:  
Усі члени Колегії голосували «за». 

 

Підписи членів Колегії: 

 

Головуюча на засіданні 

Ю. Бабина 

підписано КЕП 

М. Гаврищук 

підписано КЕП 

І. Гринюк  

підписано КЕП 

Х. Дубинська 

підписано КЕП 

К. Ємчук 

підписано КЕП 

Секретар Колегії 

В. Кравець 

підписано КЕП 
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