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ПІВДЕННЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М. ОДЕСА)

II А К А З

Миколаїв
Про задоволення скарги

Відповідно до підпункту в1 пункту 2 частини шостої статті 34 Закону України
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань», пункту 14 Порядку розгляду скарг на рішення, дії або
бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних
органів Міністерства юстиції від 25.12.2015 № 1128 (зі змінами)

НАКАЗУЮ:

1.
Скаргу уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Місто Банк» Білої Ірини
Володимирівни від 17.06.2021 задовольнити частково.
2.
Усунути порушення, допущене державним реєстратором відділу
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Управління
державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради Болгар
Катериною Миколаївною шляхом здійснення нею повторно розгляду документів,
поданих 08.06.2021 за заявою № 57194074 щодо внесення змін до відомостей про
юридичну особу Публічне акціонерне товариство «Місто Банк» (ідентифікаційний
код юридичної особи 20966466), з врахуванням строків, встановлених Законом
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань».
3.
В задоволенні інших вимог відмовити.
4.
Повідомити про результати розгляду скарги скаржника та суб’єкта
оскарження.
5. Контроль за виконанням наказу покладається на начальника Управління
державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
(м. Одеса).
Підстава: висновок Колегії з розгляду скарг у сфері державної реєстрації Південного міжрегіонального
управління Міністерства юстиції (м. Одеса) від 08.11.2021, за результатами розгляду скарги уповноваженої
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ПАПЕРОВА КОЛІЯ
ЕЛЕЮРОННОГОДОКУМЕНТА
ВИСНОВОК
Колегії з розгляду скарг у сфері державної реєстрації
Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)

м. Миколаїв

08.11.2021

Колегія з розгляду скарг у сфері державної реєстрації Південного
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) (далі - Колегія) у складі:
Р. Русакова (головуючий на засіданні), О. Павлюк, О. Тюріної, А. Острижнюк, І. Мошенської
(секретаря Колегії).
повторно розглянувши скаргу уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Місто Банк» (далі - AT
«Місто Банк») Білої Ірини Володимирівни, зареєстровану в Південному міжрегіональному
управлінні Міністерства юстиції (м. Одеса) 23.06.2021 за № 17780/08.3-12 (далі - Скарга),
на рішення про відмову у державній реєстрації в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний
державний реєстр) змін до відомостей про юридичну особу від 09.06.2021 № 337445036659
(далі - оскаржуване рішення), прийняте державним реєстратором відділу державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Управління державної реєстрації
Юридичного департаменту Одеської міської ради Болгар К.М. (далі - державний реєстратор
Болгар К.М.),
з вимогою провести державну реєстрацію змін до відомостей про AT «Місто Банк»,
що містяться у Єдиному державному реєстрі,

РЕКОМЕНДУЄ:
1.
Скаргу уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Місто Банк» Білої Ірини
Володимирівни від 17.06.2021 задовольнити частково.
2.
Усунути порушення, допущене дер'жавноим реєстратором відділу
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Управління державної
реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради Болгар Катериною
Миколаївною шляхом здійснення нею повторно розгляду документів, поданих
08.06.2021 за заявою № 57194074 щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу
Публічне акціонерне товариство «Місто Банк» (ідентифікаційний код юридичної особи
20966466), з врахуванням строків, встановлених Законом України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».
3.
В задоволенні інших вимог відмовити.
Мотиви рішення у стислому викладенні:
1. 23.07.2021 за результатом розгляду Скарги Південним міжрегіональним управлінням
Міністерства юстиції (м. Одеса) прийнято наказ № 536/03-08 «Про відмову в задоволенні
скарги».
2. 08.10.2021 Міністерством юстиції України прийнято наказ № 3586/5 «Про
задоволення скарги», яким Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції
(м. Одеса) зобов’язано повторно розглянути Скаргу.
3. За результатами розгляду документів, поданих для державної реєстрації змін до
відомостей про AT «Місто Банк» державним реєстратором Болгар К.М. прийнято
оскаржуване рішення.
4. Зі змісту скарги вбачається, що скаржник просить скасувати оскаржуване рішення та
провести державну реєстрацію змін до відомостей про AT «Місто Банк», що містяться у
Єдиному державному реєстрі.
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5. Законодавством покладено на державного реєстратора обов’язок щодо перевірки
документів на наявність підстав для зупинення розгляду документів та на наявність підстав
для відмови у державній реєстрації.
6. Шляхом перевірки відомостей Єдиного державного реєстру, Колегією встановлено,
що державний реєстратор Болгар К.М. прийняла оскаржуване рішення з порушенням вимог,
передбачених чинним законодавством, зокрема за відсутності підстав для відмови у
державній реєстрації.
7. Також, Колегією встановлено, що мали місце підстави для зупинення розгляду
документів.
8. Законодавством встановлено, що територіальний орган Міністерства юстиції України
приймає рішення про задоволення скарги (повне чи часткове) шляхом прийняття рішення
про усунення порушень, допущених державним реєстратором з визначенням строків
виконання наказу.
9. Таким чином, Колегія дійшла висновку, що Скарга підлягає частковому
задоволенню.
Мотиви рішення у розгорнутому викладенні:

1. 20.07.2021 Колегією з розгляду скарг у сфері державної реєстрації Південного
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) здійснено розгляд Скарги та
рекомендовано відмовити в її задоволені, у зв’язку з тим, що державним реєстратором
прийнято такс рішення відповідно до законодавства.
2. 23.07.2021 Південним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції
(м. Одеса) прийнято наказ № 536/03-08 «Про відмову в задоволенні скарги».
3. Міністерством юстиції України у зв’язку з розглядом скарги уповноваженої особи
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного
товариства «МІСТО БАНК» Білої Ірини Володимирівни від 30.07.2021 № 1900
(вх. № СК-663-21 від 04.08.2021), поданої в порядку статті 34 Закону України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (далі Закон), прийнято наказ від 08.10.2021 № 3586/5 «Про задоволення скарги», який 25.10.2021
надійшов до Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) на
виконання.
4. Відповідно до зазначеного наказу Південне міжрегіональне управління
Міністерства юстиції (м. Одеса) зобов’язано повторно розглянути Скаргу.
5. 08.06.2021 до Управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської
міської ради з заявою про внесення змін до відомостей про юридичну особу щодо AT «Місто
Банк», а саме: зміни місцезнаходження юридичної особи, зміни до установчих документів,
які не пов'язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в
Єдиному державному реєстрі, звернулась Гордієнко І.О., що діяла на підставі нотаріально
посвідченої довіреності.
До заяви додано наступні документи:
- рішення уповноваженого органу юридичної особи про зміни;
- статут юридичної особи у новій редакції;
- документ про сплату адміністративного збору;
- довіреність.
6. 09.06.2021 державним реєстратором Болгар К.М. прийнято оскаржуване рішення у
зв’язку з наступним: документи суперечать вимогам Конституції та законів України (пункт 5
частини першої статті 28 Закону).
7. Крім того, в повідомленні про відмову у проведенні державної реєстрації від
09.06.2021 державним реєстратором Болгар К.М. зазначено, що рішення уповноваженого
органу управління юридичної особи, що подається для державної реєстації змін до
відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі не відповідає
вимогам абзацу другого пункту 6 частини першої статті 15 Закону. Також зазначено, що

з
статут, поданий у новій редакції, не відповідає вимогам пункту 10 частини першої статті 15
Закону.
8. За результатом аналізу Скари, відомостей Єдиного державного реєстру та поданих
для державної реєстрації документів Колегією встановлено наступне.
9. Для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу щодо AT «Місто
Банк» подано рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від
25.03.2021 № 285 щодо зміни юридичної адреси ПАТ «Місто Банк».
10. Відповідно до абзаців другого та третього пункту 6 частини першої статті 15
Закону рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, що подається для
державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному
державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та
підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та
секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами).
Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується з обов’язковим
використанням спеціальних бланків нотаріальних документів, крім рішень, створених на
порталі електронних сервісів або з використанням Єдиного державного вебпорталу
електронних послуг та підписаних з використанням кваліфікованого електронного підпису, а
також інших випадків, передбачених законом.
Дія абзацу другого цього пункту в частині нотаріального засвідчення справжності
підпису не поширюється на державну реєстрацію змін до відомостей про державний орган,
орган місцевого самоврядування, громадське об’єднання чи благодійну організацію, що
містяться в Єдиному державному реєстрі, а також на державну реєстрацію змін до
відомостей про юридичну особу, що вносяться на підставі розпорядчого акта державного
органу, органу місцевого самоврядування.
11. Відповідно до частин першої та другої статті 3 Закону України «Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб» Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд)
є установою, що виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та
виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків у випадках, встановлених
цим Законом. Фонд є юридичною особою публічного права, має відокремлене майно, яке є
об’єктом права державної власності і перебуває у його господарському віданні. Фонд є
суб’єктом управління майном, самостійно володіє, користується і розпоряджається
належним майном, вчиняючи стосовно нього будь-які дії (у тому числі відчуження, передача
в оренду, ліквідація), що не суперечать законодавству та меті діяльності Фонду.
12. Таким чином, Фонд не є органом державної влади чи місцевого самоврядування, а
тому на прийняте ним рішення поширюється дія абзацу другого пункту 6 частини першої
статті 15 Закону.
13. Відповідно до пункту 2 частини першої статті 27 Закону невідповідність
документів вимогам, установленим статтею 15 цього Закону є підставою для зупинення
розгляду документів, поданих для державної реєстрації.
14. За результатом пошуку інформації про AT «Місто Банк» на офіційному вебсайті
Національного банку України встановлено, що AT «Місто Банк» відсутнє в переліку банків,
що мають банківську ліцензію. Крім того, AT «Місто Банк» віднесено до банків, що
ліквідуються.
15. Відповідно до пункту 10 частини першої статті 15 Закону, установчі документи
банків, інших юридичних осіб, які згідно із законом підлягають погодженню (реєстрації)
відповідно Національним банком України, іншими державними органами, подаються з
відміткою про їх погодження відповідним органом.
16. Відповідно до статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність»
Національний банк України приймає рішення про відкликання у банку банківської ліцензії та
ліквідацію банку за пропозицією протягом п'яти днів з дня отримання такої пропозиції
Фонду.
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Фонд у день отримання рішення Національного банку України про ліквідацію банку
набуває прав ліквідатора банку та розпочинає процедуру його ліквідації відповідно до
Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
Розпочата процедура ліквідації банку не може бути зупинена/припинена, у тому числі
в разі визнання протиправними (незаконними) та скасування індивідуальних актів
Національного банку України та/або Фонду, що були підставою для її початку.
17. Статтею 76 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що
Національний банк України не здійснює банківський нагляд за банком, у якому
запроваджено тимчасову адміністрацію, здійснюється ліквідація, крім отримання звітності та
інформації до Кредитного реєстру в установленому Національним банком України порядку.
18. Враховуючи наведене, погодження (реєстрація) Національним банком України
установчих документів AT «Місто Банк» в даному випадку Законом не вимагається.
19. Таким чином, державний реєстратор Болгар К.М. мала зупинити розгляд
документів, поданих для проведення державної реєстрації, з підстав, визначених частиною
першою статті 27 Закону, та надати строк для усунення недоліків тривалістю 15 календавних
днів з дати їх зупинення.
20. Відповідно до підпункту в1 пункту 2 частини шостої статті 34 Закону
територіальний орган Міністерства юстиції України приймає рішення про задоволення
скарги (повне чи часткове) шляхом прийняття рішення про про усунення порушень,
допущених державним реєстратором з визначенням строків виконання наказу.
21. Зважаючи на вищевикладене. Колегія дійшла висновку, що Скарга підлягає
частковому задоволенню.

Результат и голосування:
Усі члени Колегії голосували «за».
Підписи членів Колегії:

Головуючий на засіданні
Р. Русаков
підписано КЕП
О. Тюріна
підписано КЕП

О. Павлюк
підписано КЕП

А. Острижнюк
підписано КЕП

Секретар Колегії
І. Мошенська
підписано КЕП
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