
MIHICTEPCTBO ЮСТИЦII УКРАIНИ 

ПIВДЕННО-ЗАХIДНЕ МIЖРЕГIОНАЛЬНЕ УПРАВЛШНЯ 
MIHJCTEPCTBA ЮСТИЦJI (М. ШАНО-ФРАНКIВСЬК) 

НАКАЗ 

I вано-Франкiвськ 

Про вiдмову у задоволеннi скарги 

у сферi державно~ ресстрацi'i 

№ /;//~& 
7 

Вiдповiдно до пункту 1 частини шосто'i, пункту 1 О частини восьмо'i статтi 3 
Закону Укра'iни «Про державну реестрацiю речових прав на нерухоме майна та 'i 
обтяжень» та пункту 14 Порядку розгляду скарг на рiшення, дi'i або бездiяльнiст 
державного реестратора, суб'ектiв державно·i реестрацi'i, територiальних органi 

Мiнiстерства юстицii', затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв Укра'iни вi 

25.12.2015 № 1128 (в редакцi'i постанови Кабiнету Мiнiстрiв Укра'iни вi 

24.12.2019№ 1150), 

НАКАЗУЮ: 

Вiдмовити у задоволеннi скарги Мiнiстерства iнфраструктури Укра'iн: 
вiд 28.07.2021 № 20.1-08/391/21, оскiльки оскаржуване рiшення прийнят 
державним реестратором Виконавчого комiтету Iвано-Франкiвсько'i мiськс 
ради Iвано-Франкiвськоi' областi Федоришин Оксаною Irорiвною вiдповi,цн , 
до законодавства. 

Пiдстаоа: виснооок Koлeri'i з розrляду скарr на рiше11ня, дi 'i або бездiяльнiсть державних реестраторi~ 
суб'ектiо держао_но'i рее~трацi'i Пiоденно-Захiдноrо мiжреriональноrо управлiння Мiнiстерства юстиц 
(м . /вано-~ранювсы<) ощ 28.09.2021 за результатами розгляду скарги Мiнiстерства iнфрастру1,.- rур 
Укра'(н и вщ 28.07.2021 N!! 20.1-08/39\/21, зареестровано'i в Мiнiстерствi юстицiУ УкраУни 04.08.2021 ]' 
СК-662-21 та перенаправлено'i о . Пiв енно-Захiдного мiжрегiонального управлiння Мiнiстерств 
юстицi'i (м. Iвано-Франкiвс O~l ~ 6060/6-21. 

ЗГIДНО 3 ОРИПН 
Головни А спецtалt 

в(дд\лу орrан tзацlйио 

~~д9ЮМ. 
юi.Я Mtнtcre 

Вiкторiя ВАСИЛЬЧУЪ 

. 1ввн 9:, ~ранкlо с 1,к) 
/,Х' '2,~<, t.,,tfl #! ' 



ВИСНОВОI\ 

КолегiУ з розг ляду скарг 1111 рiше1111я, дii' або бездiяльнiсть держ1шш1х 

ресстраторiв, суб'сктin державноi' ресстрацii' Пinде11но-З11хiд11ого 

мiжрегiонального упр11nлi11ня Mi11icтepcтna юспщii' 

(м. lв1н10-Фра11кinськ) 

м. Iвано-Франкiвськ 28.09.2021 

Колегiя з розгляду скарг на рiшеннп, дiУ або бездiялыаiсть держ1101111х 

ресстраторiв, суб'сктiв державноi' ресстрацii" Пiвдеш10-Захiдного 

мiжрегiонального управлiння Мiнiстерства юстицii' (м. lва110-Франкiвськ) 

(далi - Колегiя) у складi: М. Гаврищука (спiвголови, головую•1ого 11n зnсiда1шi), 

В. Кравець (секретаря Колегi'I), Х. Дуб1,шсько'i, Х. Вермснi•1своi', К. €мчук, 

Ю. Пiтеляк, Т. Ковдрин, 

розглянувши скаргу Мiнiстерства iнфраструктури Укра'iни, подану 

представником Райтер Наталiею Мар'янiвною (далi - скаржник) вiд 28.07.2021 

№ 20.1-08/391/21, зареестровану в Мiнiстерствi юстицi'i Укра'iни 04.08.2021 

№ СК-662-21 та перенаправлену до Пiвденно-Захiдноrо мiжреriонального 

управлiння Мiнiстерства юстицii' (м. Iвано-Франкiвськ) 13.09.2021 вх. № 6060/6-21 

(далi - скарга), 

на рiшення про вiдмову у державнiй реестрацii' прав та i'x обтяжень вiд 

15.06.2021 № 58753815 (далi - оскаржуване рiшенш1), прийняте державним 

рее:стратором Виконавчого комiтету Iвано-Франкiвськоi' мiсько'i ра;щ 

Iвано-Франкiвськоi' областi Федоришин Оксаною Iгорiвною (далi - державний 

рее:стратор Федоришин 0.1.), щодо державно'i рее:страцii' права власностi на 

примiщення системи посадки, розташованого за адресою: Iвано-Франкiвська обл., 

м. Iвано-Франкiвськ, вулиця Коновальця €вгена, будинок 264а., 

РЕКОМЕНДУ€: 

Вiдмовити у задоволеннi скарги Мiнiстерства iнфраструктури 

Украi'ни вiд 28.07.2021 № 20.1-08/391/21, оскiльки оскаржуване рiшення 

прийняте державним реестра тором Виконавчого комiтету 

lвано-Франкiвськоi мiськоi' ради Iвано-Франкiвськоi' областi Федоришнн 

Оксаною Iгорiвною вiдповiдно до законодавства. 

Мотиви рiшення у стислому викладен11i 

1. На пiдставi оскаржуваного рiшення державним рее:стратором 

Федоришин 0.1. вiдмовлено у державнiй реестрацii' прав та 'ix обтяжень, оскiл~,ки 

скаржником не було усунено обставини, що були пiдставою для прийняття рiшення 

про зупинення розгляду заяви про державну реестрацiю прав, у зв' язку з тим, що 

документи поданi не в повному обсязi. 

2. Скаржник вважае оскаржуване 
скасувати, обrрунтовуючи тим, що 

застосовано норми законодавства. 

рiшення неправомiрним та просить йо1 ·0 

дер:жавним ресстратором неправильно 

3. Згiдно вiдомостей Державного ресстру речових прав на нерухоме майно 

(далi - Державний реестр прав) Колегiе:ю встановлено, що скаржником для 

державноi' рее:страцii' права власностi об'екту нерухомого майна подано документи, 

що не вiдповiдають вимогам, встановленим за~юнодавством. 



4. Крiм того, Колеriею встановлено, що державним ресстратором 

Федоришин 0.1. належним чином було перевiрено документи на вiдповiднiсть 
вимогам, встановленим за~юнодавством, оскiльки 'ix комплектнiсть, змiст та форма 

вiдповiдали вимогам законодавства у сферi державноi' реестрацii' прав. 
5. Законодавством визначено, що державний ресстратор перевiряс документи 

на наявнiсть пiдстав для проведения реестрацiйних дiй, зупинення розгляду заяви 

про державну реестрацiю прав та i'x обтяжень, зупинення державноi' ресстрацii' прав, 

вiдмови в державнiй реестрацii' прав та приймае вiдповiднi рiшення. 

6. Таким чином, державним реестратором Федоришин 0.1. належним чином 

було перевiрено докумеIПи, поданi для державноi' реестрацii' права власностi на 

об'скт нерухомого майна, що створюсrься шляхом подiлу правомiрно прийнято 

оскаржуване рiшення, оскiльки поданi документи не вiдповiдали вимогам, 

встановленим законодавством, що е пiдставою для вiдмови у державнiй ресстрацii'. 

7. O1Же, оскаржуване рiшення прийняте державним реестратором 

Федоришин O.I. вiдповiдно до законодавства, а тому скарга не пiдлягас 

задоволенню. 

Мотиви рiшення у розrорнутому виrлядi 

1. Скаржник вважае оскаржуване рiшення неправомiрним та просить його 

скасувати, обrрунтовуючи тим, що державним реестратором неправильно 

застосовано норми законодавства. 

2. Зriдно вiдомостей Державного реестру прав Колегiею встановлено, що для 

проведення державноi' реестрацii' права власностi ( форма власностi - державна) на 

примiщення системи посадки представник скаржника Райтер Наталiя Мар'янiвна, 

яка дiяла на пiдставi довiреностi, виданоi' Мiнiстерством iнфраструктури в особi 

Мiнiстра iнфраструктури Украi'ни Криклiя Владислава Артуровича, посвiдченоi' 

15.01.2021 приватним нотарiусом Киi'вського мiського нотарiального округу 

Каравай Н.В. та зареестрованоi' в реестрi за № 48 (далi - довiренiсть вiд 15.01.2021), 

державному реестратору Федоришин O.I. разом iз заявою № 45200081 (далi- Заява) 

було подано наступнi докумеIПи: 

- технiчний паспорт вiд 28.04.2017, виготовлений ОКП «Iвано~Франкiвське 

обласне технiчне бюро технiчноi' iнвентаризацii·»; 

- лист Фонду державного майна Украi·ни вiд 22.03.2021 № 10-15-6282 щодо 

окремоrо нерухомого майна за мiсцезнаходженням: м. Iвано-Франкiвськ, вул. €. 

Коновалъця, 264а; 

- витяг з €диного реестру об' екriв державноi' власностi щодо державного 

майнадолистаФДМУ вiд22.03.2021 № 10-15-6282; 

- довiдка ОКП «Iвано-Франкiвське обласне бюро технiчне iнвентаризацii'» вiд 

28.04.2017 № 00747 про технiчнi характеристики об'екту по вул. Коновальця €вгена, 

264-А м. Jвано-Франкiвськ та вiдсутностi в архiвних даних iнформацii' про 

реестрацiю права власностi на даний об'ект; 

- довiренiсть вiд 15 .О 1 .2021. 

3. За результатами розгляду Заяви, здiйснення перевiрки поданих докумеIПiв 

та вiдомостей Державного реестру речових прав на нерухоме майно державним 

реестратором Федоришин 0.1 . встановлеио, що документи поданi не в повному 

обсязi, а саме не подано документ, що пiдтверджуе присвоения об'екту нерухомuго 

майна адреси та висновок щодо технiL11юi' можливостi подiлу об'екта. 



4 . На пiдставi пункту 14 Порядку державно1 pecC'IJ)auii' речових прав на 
нерухоме майна та 'ix обтяжень, затвердженоrо постановою КабiнР'ТV Miнirтniв 
у .. . -·J -•у 

краши вщ 25.12.2015 № 1127 (далi - Порядок № 1127) державним ресС'IJ)атором 
Федори~ин O.I. прийиято рiшения про зупинения розrляду заяви про державну 
ресстрац1ю прав та 'ix обтяжень вiд 26.04.2021 № 57855471 . 

5. Вiдповiдно до пункту 3 частини третьо1 статтi 10 Закону державний 
реестратор пiд час проведения державноi' pecC'IJ)aui1 прав, що виникли в 

установленому законодавством порядку до 1 сiчия 2013 року, а також пiд час 

проведения державно1 реестрацil прав, якi набуваються з прав, що виникли в 

установленому законодавством порядку до 1 сiчия 2013 року, обов'язково запитус 

вiд органiв влади, пiдприсмств, установ та органiзацiй, якi вiдповiдно до 

законодавства проводили оформления та/або ресстрацiю прав, iнформацiю (довiдки, 

засвiдченi в установленому законодавством порядку копii' документiв тоща), 

необхiдну для такоi' ресстрацii', у разi вiдсутностi доступу до вiдповiдних носii'в 

iнформацi1, що мiстять вiдомостi, необхiднi для проведення державноi' pecC'IJ)aui1 

прав, чи у разi вiдсутностi необхiдних вiдомостей в сдиних та державних: pecC'IJ)ax, 

доступ до яких визначено цим Законом, та/або у разi, якщо вiдповiднi документи не 

були поданi заявником, крiм випадкiв, коли державна pecC'IJ)aцiя прав, похiдних вiд 

права власностi, здiйснюсrься у зв 'язку iз вчиненням нотарiально1 дi1 та такi 

документи були наданi у зв'язку з вчинениям тако1 дi1. 

6. На виконания вимог Закону Управлiниям ресстрацiйних процедур Iвано

Франкiвсько1 мiськоi.' ради до Iвано-Франкiвського обласноrо бюро технiчно"i 

iнвентаризацi1 (далi - Iвано-Франкiвське ОБТI) надiслано запит про отримання 

iнформацi1 вiд 26.04.2021 № 18/64.2-09/34в. 
У вiдповiдь на запит Iвано-Франкiвським ОБТI листом вщ 11 .05.2021 

№ 271/01-21 надано копiю Висновку щодо технiчно1 можливостi подiлу об 'скта 

нерухомого майна по вул. €. Коновальця, 264-А у м. Iвано-Франкiвську вiд 

28.04.2017 року за № 00747 (далi - Висновок). Згiдно Висновку, виданому 

Львiвському РСП Аерорух, визначено, що об'скт розташований за адресою: Iвано

Франкiвська обл., м. Iвано-Франкiвськ, вулиця Коновальця €вгена, будинок 264а 

складасrься з: примiщення КПР (керування повiтряним рухом) лiт. А загальною 

пл.257,2м2, дизельна КПР (кунг) лiт. Б загальною пл. 16,5 м2 примiщения системи 
посадки (СДП-281) лiт. В загальною пл. 135,4 м2, агрегатна СДП -281 лiт. Г 

загальною пл. 9,8 м2, вбиральнi лiт. Д загальною пл.1,1 м2, ГРМ -281 (кунг) лiт. Е 
загальною пл.16,7 м2, передавальний радiоцентр (ПРЦ) лiт. € загальною пл. 141,8 м2, 
примiщения системи посадки (РСП) лiт. Ж загальною пл. 175,7 м2 , вбиральнi лiт. 

Жl загальною пл. 1,1 м2, АРП-75 (J) (кунг) лiт. З загальною пл. 17,0 м2, АРП-75 (II) 
(кунг) лiт. К загальною пл. 17,0 м2, апаратна ДРЛ - 7СМ (кунг) лiт. Л загальною 
пл.16,3 м2, ПСЧ - 15 (кунг) лiт. М загальною пл. 8,7 м2, примiщения системи 

посадки (СДП) лiт. Н загальною пл. 117,6 м2, ГРМ - 101 (кунг) лiт. О загальною пл . 
16, 9 м2 , вбиральнi лiт. П загальною пл. 1,1 м2, КРМ -281 (кунг) лiт. Р загальною пл. 
16,9 м2, УТЗ лiт. С загальною пл. 5,3 м2, вбиральнi лiт. Т загальною пл. 0,8 l'i, 
VORJDМE (кунг) лiт. Ф загальною пл . 6,5 м2, вбиральнi лiт. Х загалыюю пл. 0,8 м2, 
БПРМ-281 (кунг) лiт. Ц загальною пл. 16,9 м2, агрегатна, побутове примiщения 
(кунг) лiт. Ч загальною пл. 8,7 м2, апаратна БПРМ-281 (кунг) лiт. Ш заrальною 
пл.17,1 м2, КРМ-101 (кунг) лiт.Щ загальною пл. 16,9 м2, ворiт №1 пл. 7,4 м2, огорожi 

2 
№2 пл. 405,0 м . 

За технiчними показниками об'шти нерухомого майна, належнi Львiвському 

РСП Аерорух, е вiдокремленi, обладнанi окремими виходами i можуть бути подiленi 



13 натурi. Адреси новоутворе11им об' сктам присвоюютr,ся згiдно рiшсння 
Виконавчого комiтету мiсыю'i ради. 

. . 7. Таким чином, Колегiя дiйшла виснов1<у, що структурний rriдроздiл 
Мш~стерства iнфраструктури Укра'iни - Лr>вiвсr,кий РСП Аерорух звертався до 
Iва.но-Франкiвсъкого ОБТI з метою подiлу об'екта нерухомоrо май.на, 
розташованого за адресою: Iвано-Франкiвська обл ., м . r вано-Франкiвськ, вулиця 

Коновальця €вгена, будю-ю1< 264а. 
8. Оскiльки скаржником не були усуненi обставини, що були пiдставою ддя 

прийнятrя рiшення про зупинення розгляду заяви, державний реестратор 
Федоришин O.I. прийняла оскаржуване рiшення, згiдно вимог абзацу 3 пункту 14 
Порядку № 1127. 

9. Вiдповiдно до пункту 2 частини третьоi' статтi 10 Закону Украi'ни «Про 
державну реестрацiю речових прав на нерухоме майно та i'x обтяжень» 

(далi - Закон № 1952-IV) державний реестратор перевiряе документи на наявнiсть 
пiдстав для проведения реестрацiйних дiй, зупинения розгляду заяви про державну 
реестрацiю прав та i'x обтяжень, зупинення державноi' реестрацii' прав, вiдмови в 

державнiй реестрацii' прав та приймае вiдповiднi рiшення . 

10. Вiдповiдно до пункту 54 Порядку № 1127 для державноi' реестрацii' права 

власностi на об'ект нерухомого майна, що створюсrься шляхом подiлу або 

об' еднания, подаються: 

документ, що посвiдчуе право власностi на об'ект нерухомого майна до йоrо 

подiлу або об'еднання (крiм випадкiв, коли право власностi на такий об'ект вже 

зареестровано в Державному реестрi прав); 

документ, що вiдповiдно до вимог законодавства засвiдчуе прийняття в 

експлуатацiю закiнченого будiвництвом об'екта (крiм випадкiв, коли об' ект 

нерухомого майна створюеться шляхом подiлу або об' еднания без проведения 

будiвельних робiт, що вiдповiдно до законодавства потребують отримания дозволу 

на i'x проведения); 
технiчний паспорт на новостворений об'ект нерухомого майна; 

документ, що пiдтверджуе присвоения об'екту нерухомого майна адреси. 

11. Колегiею шляхом перевiрки вiдомостей, що мiстяться в Державному 

реестрi прав встановлено, що скаржником для державноi' реестрацii' подiлу об 'екта 

нерухомого майна подано документи комплектнiсть, змiст та форма яких не 

вiдповiдае вимогам законодавства у сферi державноi' реестрацii' прав, а саме, не 

подано документ, що пiдтверджуе присвоения об' екту нерухомого майна адреси та 

висновок щодо ~ехнiчноi' можливостi подiлу об'екта. 

12. Отже, враховуючи визначене, рiшення державного реестратора 

Федоришин 0.1. е правомiрним, оскiльки скаржником не подано належних 

документiв, передбачених вимогами законодавства. 

13. Вiдповiдно до пункту 14 Порядку розгляду скарг на рiшення, дi'i або 

бездiяльнiсть державного реестратора, суб' ектiв державноi' реестрац11, 

територiальних органiв Мiнiстерства юстицii', затвердженим постановою Кабiнету 

Мiнiстрiв Украi'ни вiд 25.12.2015 № 1128, (в редакцii' постанови Кабiнету Мiнiстрiв 
Укра1ни вiд 24.12.2019 № 1150) за результатами розгляду скарги у сферi державноi' 
реестрацii', у тому числi колегiально територiальний орган Мiнiстерства юстицii' 

Украi'ни приймае рiшения про задоволення скарги у сферi державноi' реестрацii' або 

про вiдмову в Гi задоволеннi з пiдстав, передбачених законом. 



-
14. Згiдно з пунктом 10 частини nосьмоi' статri 37 Закону № 1952-JV 

територiальний орган Мiнiстерстnа юстицii' У краi'ни вiдмовляе у задоволеннi скарrи, 

якщо державним реестратором прийнято рiшення вiдпоn
iдно до закоиодавства. 

15. На пiдставi вищеnикладеноrо, Колеriя дiйшла до висновку, що У 

задоволеннi скарrи слiд вiдмовити. 

Результати голосування: 

<Оа» - ОДНОГОЛОСНО 

Головуючий на засiданнi, 

Спiвголова Колегi'i: 

Секретар КолегiУ: 

Члени КолегiУ: 

l 

Гаврищук Михайло Василъович 

инська Христина Любомирiвна 

Верменiчева Христина Михайлiвна 

iтеляк Юлiя Петрiвна 

€мчук Катерина Валентинiвна 

Ковдрин Тетяна Iванiвна 


