
                   

                          

 
                                                                                

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
 

ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ  

МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ 

                                                                            

НАКАЗ 
 

________________                        Івано-Франківськ                        №____________ 

Про залишення скарги   

у сфері державної реєстрації  

без розгляду по суті 

 

До Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції надійшла 

скарга Фонду державного майна України (далі – скаржник) №10-47-15878 від 

01.11.2022, зареєстрована в Міжрегіональному управлінні 15.02.2023 за № 1121/9-

23, щодо проведення перевірки правомірності рішення про відмову у державній 

реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) 

№337994228157 від 14.02.2022, прийнятого державним реєстратором Управління 

державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради 

Ольшанецькою О.М. стосовно ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ 

ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ КОМУНАЛЬНОГО 

БУДІВНИЦТВА «ЛЬВІВДІПРОКОМУНБУД» (ідентифікаційний код юридичної 

особи: 03329054). 

За результатами вивчення скарги встановлено такі обставини та відповідні 

правовідносини; 

1. Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру та документів 

долучених до скарги встановлено, що рішення про відмову №337994228157 було 

прийнято державним реєстратором Управління державної реєстрації юридичного 

департаменту Львівської міської ради Ольшанецькою О.М. 14.02.2022.  

Скаржнику стало відомо про вищевказане рішення, що стало предметом 

скарги, 20.10.2022 з листа Державного підприємства «Львівський державний 

інститут проектування комунального будівництва «Львівдіпрокомунбуд» від 

06.10.2022 вих.№03/209, що підтверджується штрих-кодом вхідної кореспонденції 

Фонду державного майна України №19/26535 від 20.10.2022. 

Відповідно до абзацу другого частини четвертої статті 34 Закону України 

«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань» (далі – Закон) скарга на рішення, дії або бездіяльність у 
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сфері державної реєстрації має бути підписана скаржником. Така скарга може 

бути подана в електронній формі, за умови підписання її скаржником з 

використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри. 

2. Згідно абзацу першого частини третьої статті 34 Закону рішення, дії або 

бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути 

оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів особою, 

права якої порушено, протягом двох місяців з дня, коли особа дізналася чи могла 

дізнатися про порушення своїх прав, але не пізніше одного року з дня прийняття 

відповідного рішення, здійснення дії або бездіяльності. 

3. Скарга датована 01.11.2022, однак подана в електронній формі шляхом 

надсилання на адресу електронної пошти Міжрегіонального управління 

info@lv.minjust.gov.ua 14.02.2023 о 15:52 з адреси електронної пошти 

vita.kvashchuk@spfu.gov.ua (відправник Kvashchuk V.A., SPFU) та зареєстрована в 

Міжрегіональному управління 15.02.2023. 

Абзацом четвертим частини третьої статті 34 Закону визначено, що строк для 

подання скарги, обчислюваний місяцями, закінчується у відповідне число 

останнього місяця такого строку.  

Строк для подання скарги закінчився 20.12.2022. 

Отже, скаргу подано після закінчення встановленого законом строку для її 

подання. 

4. Відповідно до пункту 1 абзацу п’ятого частини шостої статті 34 Закону 

Міністерство юстиції України, його територіальні органи залишають скаргу на 

рішення, дії або бездіяльність у сфері державної реєстрації без розгляду по суті, 

якщо встановлений цим Законом для подання скарги строк сплив до дня її 

подання. 

На підставі викладеного, керуючись пунктом 1 абзацу п’ятого частини шостої 

статті 34 Закону, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

Залишити без розгляду по суті скаргу Фонду державного майна України 

№10-47-15878 від 01.11.2022, оскільки встановлений Законом для подання 

скарги строк сплив до дня її подання. 

 
Підстава: службова записка начальника Управління державної реєстрації Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції № 467/91.5-23 від 20.02.2023.   

 

 

 

Начальник управління                                                         Вікторія ВАСИЛЬЧУК 
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