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MIHICTEPCTBO ЮСТИЦII УКР АIНИ 

ПIВДЕННО-ЗАХIДНЕ МIЖРЕГIОНАЛЬНЕ УПР АВЛIННЯ 

MIHJCTEPCTBA ЮСТИЦII (М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК) 

НАКАЗ 

211{12021 Iвано-Франкiвськ 

Про часткове задоволення скарги 

у сферi державно'i ресстрацi'i 

Вiдповiдно до пункту 2 частини шостоУ статтi 34 Закону Украi'ни «Про 
державну реестрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських 

формувань» та Порядку розгляду скарг на рiшення, дi'i або бездiяльнiсть 
державного реестратора, суб'ектiв державно'i реестрацi'i, територiальних органiв 
Мiнiстерства юстицi'i, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв Укра'iни вiд 
25.12.2015 № 1128 (в редакцi'i постанови Кабiнету Мiнiстрiв Укра'iни вiд 

24.12 .2019 № 1150), 

НАКАЗУЮ: 

1. Скаргу приватного нотарiуса Кропивницького м1ського 
округу Шполянськоi· Анастасi'i Олександрiвни вiд 11.10.2021 
частково. 

нотарiального 

задовольнити 

2. Визнати рiшення про вiдмову у державнiй реестрацii' вiд 17.09.2021 
№ 185258841632, прийняте приватним нотарiусом Рожнятiвського мiського 
нотарiального округу Котелка Свiтланою Дмитрiвною без законних на те пiдстав. 
3. У задоволеннi iнших вимог вiдмовити. 

Пiдстава: висновок Koлeri'i з розгляду скарг на рiшення, дi'i або бездiяльнiсть державних реестраторiв, 
суб'е ктiв державно'i реестрацi'i Пiвденно-Захiдного мiжрегiонального управлiння Мiнiстерства юстицi'i 
(м . Iвано-Франкiвськ) вiд 11 .11.2021 за результатами розгляду скарги приватного нотарiусг. 
Кропивницького мiського нотарiального округу Шполянсько"i Анастасi'i Олександрiвни вiд 11.10.2021, 
зареестровано"i в Мiнiстерствi юстицi"i Укра'iни 21.10.2021 No СК-2645-2 1 та перенаправленоi' до 
Пiвденно-Захiдного мiжреriонального управлiння Мiнiстерства юстицi'i (м . Iвано-Франкiвськ) 01.11.2021 
вх . № 7056/6-21 . 
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висновок [К-;--· 
КОЛЕГII З РОЗГ ЛЯДУ СКАРГ НА РIШЕННЯ, ДII АБО БЕЗДIЯЛЬНIСТЬ 

ДЕРЖАВНИХ РЕ€СТРА TOPIB, СУБ'€КТIВ ДЕРЖАВНОI РЕ€СТРАЦ11, 

ПШДЕННО-ЗАХIДНОГО МIЖРЕГIОНАЛЬНОГО УПРАВЛIННЯ 

MIНICTEPCTBA ЮСТИЦII (М.IВАНО-ФРАНКIВСЬК) 

м. Iвано-Франкiвськ 11.11.2021 

Колегiя з розгляду скарг на рiшення, дii або бездiяльнiсть державних 

ресстраторiв, суб'сктiв державноi реt:страцн Пiвденно-Захiдного 

мiжрегiонального управлiння Мiнiстерства юстицii (м. Iвано-Франкiвськ) 

(далi - Колегiя) у складi: Ю. Бабиноi ( спiвголови, головуючоi на засiданнi), 

М. Гаврищука, В. Кравець ( секретаря Колегii), Х. Дубинськоi, Х. Верменiчевоi, 

К. €мчук, Ю. Пiтеляк, Т. Ковдрин, 

розглянувши скаргу приватного нотарiуса Кропивницького мiського 

нотарiального окруrу Шполянсько'i Анастасi'i Олександрiвни (далi - скаржниця, 

Шполянська А.О.) вiд 11.10.2021, зареестровану в Мiнiстерствi юстицi'i Укра'iни 

21.10.2021 № СК-2645-21 та перенаправлену до Пiвденно-Захiдного мiжрегiонального 

управлiння Мiнiстерства юстицi'i (м. Iвано-Франкiвськ) О 1.11.2021 вх. № 7056/6-21 

(далi - скарга), в частинi прийняття приватним нотарiусом Рожнятiвського мiського 

нотарiального окруrу Котелко Свiтланою Дмитрiвною (далi - приватний нотарiус 

Котелко С.Д.) рiшення про вiдмову у проведеннi державно'i реестрацi'i вiд 17.09.2021 

№ 185258841632 (далi - рiшення про вiдмову) щодо Державного пiдприемства 

«Дослiдне господарство «Червоний землероб» Кiровоградсько'i державно'i 

сiльськогосподарсько'i дослiдно'i станцi'i Нацiонально'i академi'i аграрних наук 

Укра'iни» (iдентифiкацiйний код юридично'i особи 00729913) (далi - Державне 

пiдприемство ), 
з вимогою провести перевiрку правомiрностi проведених приватним нотарiусом 

Котелко С.Д. реестрацiйних дiй та анулювати 'iй доступ до €диного державного 

реестру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань (далi 

- €диний державний реестр) 

РЕКОМЕНДУ€: 

1. Скаргу приватного нотарiуса Кропивницького мiського нотарiального 

округу Шполянськоi Анастасii Олександрiвни вiд 11.10.2021 задовольнити 

частково. 

2. Визнати рiшення про вiдмову у державнiй ресстрацii вiд 17.09.2021 

№ 185258841632, прийняте приватним нотарiусом Рожнятiвського мiського 

нотарiального округу Котелко Свiтланою Дмитрiвною без законних на те 

пiдстав. 

3. У задоволеннi iнших вимог вiдмовити. 

Мотива рiшення у стислому викладеннi (#Мiн'юстПростоюМовою) 

1. Скаржниця вважае протиправним рiшення про вiдмову, прийняте приватним 

нотарiусом Котелко С.Д., обrрунтовуючи тим, що на момент його прийняття 

скаржницею б ато · е с · ~ · о Державного пiдприемства та 

прийнято piшeIJНnIP'{:rзyпипemt=UГm!Зf:,ng~ iв на 15 календарних днiв, яку 

приватний но ~~~т!Гi~~Р<Qнний спосiб завершила, шляхом 

прийняття ос ~а. . ·._ ава скаржницi, як державного 
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2. Скар еннf)~о 8P~Пl'JQ1ц:.o1~~ ,.- · юсть вказаних дш приватного 

нотарiуса Кот · -~ 6:":~)(и:ного державного реестру. 
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3. Законодавством визначено, що державний рее:стратор приймае: рiшения про 
вiдмову у проведеннi державноi" рее:страцii" за наявностi передбачених пiдстав. 

4. Колегiе:ю встановлено, що приватний нотарiус Котелко С.Д. прийняла 
рiшения про вiдмову у державнiй рее:страцii" iз внесениям до €ДР такоi" пiдстави, як 
«Iнше. Збiй роботи АРМ». Однак, вказана пiдстава для вiдмови вiдсутия в перелiку 
пiдстав визначених законодавством. 

5. Згiдно iз законодавством розгляд документiв зупинясrься на строк, що 
становить 15 календарних днiв з дати i"x зупинения. Рiшения про вiдмову у 
проведеннi державноi" рее:страцii" приймае:ться, зокрема, у разi не усунення пiдстав 
для зупинения розгляду документiв протягом встановленого строку. 

6. Колегiе:ю встановлено, що приватним нотарiусом Котелко С.Д. рiшення про 
вiдмову прийиято з порушениям визначених законодавством термiнiв та 
безпiдставно. 

7. Враховуючи пояснения приватного нотарiуса Котелко С.Д., в якому вона 

стверджуе:, що рiшения про вiдмову нею в €ДР не приймалось, а було здiйснено вiд iТ 
iменi невiдомими особами у незаконний спосiб, Колегiя не вбачае: пiдстав для вжипя 
санкцii" у виглядi тимчасового блокувания чи анулювания доступу приватному 
нотарiусу Котелко С .Д. до €диного державного рее:стру. · 

8. Таким чином, скарга пiдлягае: задоволенню частково. 

Мотиви рiшення у розгорнутому викладеннi (#Мiн'юстОфiцiйно) 
1. Скаржниця зазначае:, що за результатами перевiрки поданих Державним 

пiдприе:мством документiв для проведения державноI рее:страцii" змiн до вiдомостей 
про юридичну особу, нею, як державним рее:стратором, 13.09.2021 прийнято рiшення 
про зупинення i"x розгляду на 15 календарних днiв у зв' язку iз поданням документiв 
не в повному обсязi. Проте, приватним нотарiусом Котелко С.Д. з порушенням 
встановлених строкiв та без належних пiдстав було закрито зарее:стровану 
скаржницею заяви IIШЯхом прийняття рiшения про вiдмову, чим порушила права 
скаржницi як державного рее:стратора. 

2. У зв'язку iз чим, скаржниця просить перевiрити правомiрнiсть вказаних дiй 
приватного нотарiуса Котелко С.Д та анулювати i"й доступ до €диного державного 
рее:стру. 

3. Вiдповiдно до вiдомостей €диного державного рее:стру, Колеriе:ю 
встановлено, що 13.09.2021 керiвником Державного пiдприе:мства Горiшним Ceprie:м 
Юрiйовичем скаржницi, як державному рее:стратору, подано документи для 
проведения державноi" рее:страцii" змiн до вiдомостей про юридичну особу - Державне 
пiдприе:мство, а саме: заяву про проведения в €диному державному рее:стрi 
юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприе:мцiв та громадських формувань рее:страцiйноI 
дii" «Державна рее:страцiя змiн до вiдомостей про юридичну особу» № 57893388 вiд 
13.09.2021, рiшения Державного пiдприе:мства вiд 13.09.2021 про затверджения 
статуту в новiй редакцii" та квитанцiю про сплату адмiнiстративного збору за 
проведения державноi" рее:страцii" № Ill-11125 вiд 13.09.2021. 

4. Вiдповiдно до пункту 2 частини другоi" статтi 6 Закону Украi"ни «Про 
державну рее:с · ичних осiб · _ ~~iб-пiдприе:мцiв та громадських 
формувань» (д i Зf/~IOQJl~~~rltЗJJ№.'p ~~~ f~qp,·, зокрема приймае: документи, 
перевiряе: докум нти нaгм~wfiiЫJailJМJP ttw '1' 1 ~ _ _ №' розгляду документiв. 

5. Згiдно з чacllllmOIФrvp~ФIO u,,;i !< а(~- jраrляд документiв зупииясrься 
на строк, що ста вl\W"rSЧ,~i№i~i!Jlf,,ffl. ~ :н ~ \! и . ~tfiинения. 
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встановлених законодавством строкiв прийиято рiшения про вiдмову у державнiй 

реестрацii' за результатом розгляду зареестрованих скаржницею в Сдиному 

державному реестрi документiв, поданих 13.09.2021 для проведения державноi' 

реестрацii' змiн щодо Державного пiдприемства. 

7. Частиною першою статтi 28 Закону передбачено виключний перелiк пiдстав 

для вiдмови у державнiй реестрацii'. 

8. Приватним нотарiусом Котелко С.Д. прийиято рiшення про вiдмову iз 

внесениям до €ДР такоi' пiдстави, як «Iнше. Збiй роботи АРМ». Проте, зазначена 

пiдстава для вiдмови у проведеннi державноi' реестрацii' не мiститься 
в перелiку, 

визначеному в статтi 28 Закону. 
9. Вiдповiдно до частини четвертоi' статтi 28 Закону вiдмова у державнiй 

реестрацii' з пiдстав, не передбачених статтею 28 Закону, не допускасrься. 

10. Крiм того, частиною сьомою статт1 28 Закону передбачено, що 

повiдомления про вiдмову у державнiй реестрацii" iз зазначенням виключного 

перелiку пiдстав для вiдмови та рiшения суб'екта державноi' реестра
цii' про вiдмову у 

державнiй реестрацii' розмiщуються на порталi електронних сервiсiв або з 

використанням Сдиного державного вебпорталу електронних пос
луг у день вiдмови 

у державнiй реестрацii'. 

11. Також, Колегiею встановлено, що рiшення про вiдмову, прийняте 

приватним нотарiусом Котелко С .Д., робоче мiсце якоi' розташоване у смт. Рожнятiв, 

Iвано-Франкiвськоi' областi, щодо Державного пiдприемства, м
iсцезнаходженням 

якого на момент прийияття оскаржуваного рiшения була Кiро
воrрадська область. 

12. Згiдно з частиною другою статтi 4 Закону державна реестрацiя юридичних 

осiб, громадських формувань, що не мають статусу юридичноi
' особи, на пiдставi 

документiв, поданих у паперовiй формi, проводиться в межах Автономноi" 

Республiки Крим, областi, мiст Киева та Севастополя за мiсцезнаходженням 

юридичноi" особи чи громадського формування, що не мае стату
су юридичноi" особи. 

13. Оскiльки приватний нотарiус Котелко С.Д е неналежним суб'ектом 

державноi' реестрацii', у зв 'язку з тим, що i"i робоче мiсце знаходиться у Iвано

Франкiвськiй областi, а мiсцезнаходжениям Державного пiдприемства була 

Кiровоградська область, наявнi також пiдстави для вiдмови у п
роведеннi державноi" 

реестрацii' на пiдставi пункту 3
2 частини першоi' статтi 28 Закону. 

14. Оrже, рiшения про вiдмову у проведеннi державноi' реестрацii", прийняте 

приватним нотарiусом Котелко С.Д. з порушениям статей 27, 28 Закону. 

15. Згiдно з пунктом 9 Порядку розгляду скарг на рiшення, дii" або 

бездiяльнiсть державного реестратора, суб' ектiв державноi' реестрацii', 

територiальних органiв Мiнiстерства юстицii', затвердженим пост
ановою Кабiнету 

Мiнiстрiв Украi'ни вiд 25.12.2015 № 1128 (в редакцii' постанови Кабiнету Мiнiстрiв 

Украi'ни вiд 24.12.2019 № 1150), (далi - Порядок розгляду скарг), визначено, що вiд 

час розгляду скарги у сферi державноi' реестрацii' Мiн'юст чи вiдповiдний 

територiальний орган встановлюе наявнiсть обставин, якими об грунт
овано скаргу, 

та iнших обставин, якi мають значения для i"i об'ективного розгляду, зокрема 

шляхом перевiрки вiдомостей, що мiстяться в Державному реестрi речових прав на 

нерухоме майно чи € ином е жавном ~~,разi необхiдностi витребовуе 

документи (iнф ~~О h (l}PИPJMM -<' "'tfi11
:~

0:iJ~ .. ,; бY[IO оскаржуване рiшення, 

державного реес атора'Гт:~мпm,;ыыу~.;щ U<') ff ~ ;~~; чи належить задовольнити 

скаргу у сферi РЖЩ№'?Ьr~~о .~в · ; ~:. Ii задоволеннi ; чи можливо 

поновити поруш нi ~11tl'fflt1Язi!tmf:Ai :t ~tкзn'жниkа iншим способом нiж 
ПlвдеЮ:,о-За": lдН С\ГО мlжperlnн ~ -т .. ·,' ' 

визначено ним у к ~ 1 <m~~PЖW tt(f/ f ' 

. l 11аио-Ф11~нкl вськ) " · :" 
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16. Сл iд зазнач ,пи . 1110 Koлcrirю пiл •iac розгл ялу с 1<арги отрима110 r rояснення 

пр11ватного нотарiуса Котелко С.Д. , в я кому вона стnсрджус, що оскаржугза11а лiя 

нею нс провод11лась, а була здiйс11с11 а вiд ·i",· i менi нсвiдомими особами у нсзаконrrий 

спосiб. про що 19.09 .202 1 було порушено кримiналы rе пронаю1<е 111 1 я ·r а 

заресстровано в €д11ному ресстрi лосудових розсл iдувань за № 1202109 1220000099. 

а тому Колегiя не вбачас пiдстав для вжитгя caнкui'i' у вигляд i тимчасоFюrо 

блокування чи анулювання доступу приватному 11отарi усу Котелка С.Д. до (диrrого 

державного реестру . 

17. Об'Е:ктивно та всебiчно дослiдивши обставини , на я1<i вказус скаржнl-f uя. 

вiдомостi €диноrо державного реестру та iншi матерi али , отриманi пiд час розгляду 

скарги, Колегiя дiйшла висновку, що Е: достатнi ми пiдстави для часткового 

задоволення скарги . 

18. Згiдно з пiдпунктом «б» пункту 2 частини шосто't' статтi 34 Закону за 

результатами розгляду скарги територiальн i органи приймають мотивоване рiшення 

про задоволення (повне чи часткове) с1<арги шляхом прийияття рiшення , зокрема 

про проведения державноi' реестрацii' - у раз i оскаржения в iдмови у державнiй 

peccтpaui'i, зупинення розгляду документi в . 

J 9. В iдповiдно до ттункrу 4 частини друго·1 статтi 6, пункrу 8 частини друго·i 

статтi 25 Закону державний реестратор проводить реестрацiйну дiю (у тому числi з 

урахуванням принципу мовчазно'i згоди) за вiдсутностi п iдстав для зупинення 

розгляду документi в та вiдмови у державнiй реестрацi'i шляхом внесения запису до 

(диноrо державного реестру . 

20. Колеriею не вбачаються пiдстави для проведения вiдповiдно до пiдпункту 

«б» пункту 2 частини шостоi" статтi 34 Закону державноi" реестрацi"i шодо 

Державного пiдприемства на пiдставi зареестрованих скаржницею в €диному 

державному реестр ~ документiв, у зв 'язку iз вiдсутнiстю поданих документiв в 

повному обсязi . 

21 . Таким чином, Колеriя рекомендуе визнати рiшения про вiдмову, прийняте 

приватним нотарiусом Котелке С .Д. , без законних на те пiдстав, в задоволеннi iнших 

ВИМОГ В\ДМОВИТИ . 

Результати голосування: 

«за» - одноголосно 

Головуюча на засiданнi, 

Спiвголова КолегП: 

Спiвголова Колегi"i: 

r;; ,:} j Бабина Юлi ,~ Василiвна 
1/r:{j1 , аврищук Михайла Васильов11ч 

Секретар Колегi"i: с--- ~ < в · . l . / равець штор1я rорtВна 

Члени Колегi"i : i чева Христина Михайл i вна 

бинська Христина Любомирiвна 
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