МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ПІВДЕННЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ
(М.ОДЕСА)

■"

. /

НАКАЗ

?• -

№

Одеса

Про задоволення скарги
від 15.12.2020

Відповідно до пункту 2 частини шостої статті 34 Закону України «Про
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та

громадських формувань» (далі - Закон), пунктів 8, 9 та 14 Порядку розгляду
скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів
державної

реєстрації,

територіальних

органів

Міністерства

юстиції,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1128

(зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1.

від 15.12.2020,

Задовольнити скаргу

зареєстровану в Південному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції
(м. Одеса) 15.12.2020 за № К-1204-08.3, на бездіяльність та відмову від

26.11.2020 б/н відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осібпідприємців

управління

державної

реєстрації

Департаменту

з

надання

адміністративних послуг Миколаївської міської ради стосовно Товариства з
обмеженою

відповідальністю

«КОНКОРДПЛАСТ-2000»

(далі

ТОВ

«КОНКОРДПЛАСТ 2000»),

2.

Усунути допущене порушення шляхом завершення реєстраційної

дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців

та громадських формувань за заявою від 12.04.2018 № 48014939 стосовно ТОВ
«КОНКОРДПЛАСТ 2000».

3.

Повідомити про результати розгляду скарги скаржника та суб’єкта

оскарження.

4.

Контроль за виконанням наказу покладається на начальника

Управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управлінь-;
Міністерства юстиції (м. Одеса)
Підстава: висновок Колегії з розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 23.12.2020, за результатами
розгляду скарги
від ! 5.'2.2920. зареєстрованої в Південному міжрегіональному управлінні
Міністерства юстиції (м. Одеса) 15.12.2020 за Лї- К- 204-08.3.

Начальник управління

Тимофій ДУДІН

висновок
КОЛЕГІЇ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ПІВДЕННОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА
ЮСТИЦІЇ (М. ОДЕСА) ■

м. Одеса

23.12.2020 10 год. 00 хв. - 10 год. 20 хв.

Колегія з розгляду скарг у сфері державної реєстрації Південного
міжрегіонального
управління
Міністерства
юстиції (м.
Одеса)
(далі - Колегія) у складі І. Бестаєва (снівголова Колегії - головуючий),
А. Коваленко, Т. Шу валової, А. Козирєвої, О. Всі ержинської о,
А. Воробйової (секретар Колегії),
розглянувши скаргу
від 15.12.2020.
зареєстровану в Південному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції
(м. Одеса) 15.12.2020 за № К-1204-08.3
на бездіяльність та відмову від 26.11.2020 б/н відділу державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-иідприємців управління державної
реєстрації Департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської
міської ради стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю
«КОПКОРДПЛАСТ-2000» (код ЄДРПОУ 32391293).
РЕКОМЕНДУЄ:
1.
Задовольнити скаргу
від 15.12.2020.
на бездіяльність та відмову від 26.11.2020 б/н відділу державної реєстрації
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців управління державної реєстрації
Департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради
(далі - Відділ) стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю
«КОИКОРДІІЛАЄТ-2000» (далі - ГОВ «КОІ1КОРДІІЛАЄТ-2000»),
2.
Усунути допущене порушення шляхом завершення реєстраційної
дії стосовно заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну
особу від 12.04.2018 за № 48014939.
3.
За вказані рекомендації проголосовано одноголосно.

Мотиви рішення у скороченому викладі:
1.
до Комунального підприємства «Центр державної
реєстрації» подано заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про
юридичну особу, зареї стровану в Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний
державний реєстр) 12.04.2018 за № 48014939 державним реєстратором
При цьому вбачається, що в Єдиному державному реєстрі
відсутні будь-які скановані документи.
2.
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо захисту права власності» від 03.10.2019
№ 159-ІХ, акредитованих суб’єктів виключено з переліку суб’єктів державної

реєстрації. Наказом Міністерства юстиції України від 08.06.2018 № 1760/5
Комунальному підприємству «Центр державної реєстрації» скасовано
акредитацію, а наказом Міністерства юстиції України від 20.06.2018 № 1885/5
анульовано доступ державному реєстратору Пекарю А.Л. до Єдиного
державного реєстру.
3.
Відповідно до доручення Прем’єр-міністра України Гончарука О.
щодо вжиття заходів стосовно передачі документів, які перебували на розгляді
в акредитованих суб’єктів державної реєстрації від 14.11.2019 № 36609/1/1-19.
наданого на виконання положень Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо захисту права власності» від 03.10.2019
головним територіальним управлінням юстиції в областях та місті Києві
доручено забезпечити передачу на розгляд суб’єктів державної реєстрації,
що забезпечують зберігання реєстраційних справ у паперовій формі,
документів, які подано до набрання чинності Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності» для
проведення реєстраційних дій та які перебували на розгляді в акредитованих
суб’єктів державної реєстрації.
4.
З відомостей Єдиного державного реєстру вбачається, що заява про
державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 12.04.2018
за № 48014939 на момент звернення скаржника до Відділу не була
відпрацьована.
5.
Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну
особу від 12.04.2018 за № 48014939 подана до Комунального підприємства
«Центр державної реєстрації» (місце знаходження - м. Київ), а юридична особа
стосовно якої необхідно провести реєстрацію змін до відомостей - ТОВ
«КОМКОРДИЛАСТ 2000», розташована за адресою:
тобто заява подана до неналежного суб'єкта
державної реєстрації та минув строк для зупинення розгляду документів,
поданих для державної реєстрації.
6. '
Таким чином, зважаючи на відсутність будь-яких сканованих копій
документів в Єдиному державному реєстрі, а також відсутність факту передачі
реєстраційної справи у паперовій формі до Відділу, виникає об'єктивна
та технічна неможливість Відділу здійснити розгляд заяви від 12.04.2018
за № 48014939. Однак, Колегією також встановлено наявність порушеного
права скаржника, з огляду на те, що скаржник не має можливості
безперешкодно реалізувати своє право на здійснення будь-яких дій щодо
юридичної особи, зокрема на державну реєстрацію змін до відомостей про
юридичну особу ( ГОВ «КО11КОРД11ЛАЄ 1 2000»),

Мотиви рішення v розширеному викладі:
1.
о Комунального підприємства «Центр державної
реєстрації» подано заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про
юридичну особу, зареєстровану в Єдиному державному реєстрі 12.04.2018
за № 48014939 державним реєстратором
При

цьому вбачається, що в Єдиному державному реєстрі відсутні будь-які
скановані документи.
2.
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо захисту права власності» від 03.10.2019
№ 159-ІХ, акредитованих суб’єктів виключено з переліку суб’єктів державної
реєстрації. Наказом Міністерства юстиції України від 08.06.2018 № 1760/5
Комунальному підприємству «1 (ентр державної реєстрації» скасовано
акредитацію, а наказом Міністерства юстиції України від 20.06.2018 № 1885/5
анульовано доступ державному реєстратору
до Єдиного
державного реєстру.
3.
Відповідно до доручення Прем’єр-міністра України Гончарука О.
щодо вжиття заходів стосовно передачі документів, які перебували на розгляді
в акредитованих суб’єктів державної реєстрації від 14.1 1.2019 № 36609/1/1-19,
наданого на виконання положень Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо захисту права власності» від 03.10.2019
головним територіальним управлінням юстиції в областях та місті Києві
доручено забезпечити передачу на розгляд суб’єктів державної реєстрації,
що забезпечують зберігання реєстраційних справ у паперовій формі,
документів, які подано до набрання чинності Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності» для
проведення реєстраційних дій та які перебували на розгляді в акредитованих
суб'єктів державної реєстрації.
4.
З відомостей Єдиного державного реєстру встановлено,
що зберігачем реєстраційної справи є Миколаївська міська рада.
5. '
Порядок проведення державної реєстрації встановлений частиною
другою статті 25 Закону та включає наступні етапи: заповнення форми заяви
про державну реєстрацію - у разі подання документів особисто заявником
(за бажанням заявника); прийом документів за описом - у разі подання
документів у паперовій формі; виготовлення копій документів в електронній
формі - у разі подання документів у паперовій формі; внесення копій
документів в електронній формі до Єдиного державного реєстру; перевірку
документів на наявність підстав для зупинення розгляду документів; перевірку
документів на наявність підстав для відмови в державній реєстрації; прийняття
рішення про проведення реєстраційної дії - для громадських формувань,
символіки та засвідчення факту наявності всеукраїнського статусу
громадського об’єднання; проведення реєстраційної дії (у тому числі
з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення
розгляду документів та відмови в державній реєстрації шляхом внесення запису
до Єдиного державного реєстру; формування та оприлюднення на порталі
електронних сервісів або з використанням Єдиною державного вебпорталу
електронних послуг виписки, результатів надання адміністративних послуг
у сфері державної реєстрації та установчих документів; видача за бажанням
заявника виписки з Єдиного державного реєстру у паперовій формі
за результатами проведеної реєстраційної дії (у разі подання заяви про
державну реєстрацію у паперовій формі).
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6.
З відомостей Єдиного державного реєстру вбачається, що заява про
державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 12.04.2018
за № 48014939 на момент звернення . скаржника до Відділу не була
відпрацьована.
7.
Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну
особу від 12.04.2018 за № 48014939 подана до Комунального підприємства
«Центр-державної реєстрації» (місце знаходження - м. Київ), а юридична особа
стосовно якої необхідно провести реєстрацію змін до відомостей - ГОВ
«КОНКОРДПЛАСТ 2000», розташована за адресою:
. тобто заява подана до неналежного суб’єкта
державної реєстрації та минув строк для зупинення розгляду документів,
поданих для державної реєстрації.
8.
Таким чином, зважаючи на відсутність будь-яких сканованих копій
документів в Єдиному державному реєстрі, а також відсутність факту передачі
реєстраційної справи у паперовій формі до Відділу, виникає об’єктивна
та технічна неможливість Відділу здійснити розгляд заяви від 12.04.2018
за № 48014939. Однак, Колегією також встановлено наявність порушеного
нрава скаржника, з огляду на те, що скаржник не має можливості
безперешкодно реалізувати своє право на здійснення будь-яких дій щодо
юридичної особи, зокрема на державну реєстрацію змін до відомостей про
юридичну особу (ТОВ «КОНКОРДПЛАСТ 2000»),
9.
Згідно із частиною другою статті 34 Закону територіальний орган
Міністерства юстиції України розглядає скарги:
1) на рішення (крім рішення, згідно з яким проведено реєстраційну дію),
дії або бездіяльність державного реєстратора;
2) на дії або бездіяльність суб’єктів державної реєстрації.
10. Відповідно до підпункту "в1" пункту 2 частини шостої статті 34
Закону Міністерство юстиції України та його територіальні органи приймають
мотивоване рішення про задоволення (повне чи часткове) скарги шляхом
прийняття рішення про усунення порушень. допущених державним
реєстратором з визначенням строків виконаннядтамнву.
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