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MIHIcTEpcTBo юстицri укрдiни

ПIВДЕННЕ МIЖРЕГIОНАЛЪНЕ УПI,АВЛIННЯ MIHICTEPCTBA ЮСТИЦri
(м" одЕсА)

нАкАз

};,рgрlр

О,цеса

Про вiдмову в задоволеннi
Слюсаренка Олега

скарги
Володимировича

вiд 18.08.2020

ВiдповiднО дО пунктУ

1

частинИ шостоi cTaTTi

з4 Закону

УкраiЪи

<про державну реестрачiю юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та
громадсъких формувань> (дапi - Закон), пункту 14 Порядку розгляду скарг на
рiшення,

дii

абО бездiяльНiсть державного реестратора, суб'ектiв державноТ

рееотрацii, територiЕлJIъних органiв MiHicTepcTBa юстицii, затВерДЖеНОГО
постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 25.I2.20l5 М 1128 (зi змiнами),

НАКАЗУЮ:

1.

Вiдмовити у

Володимировича

вiд

задоволеннi скарги Слюсаренка Олега
18.08.2020, зареестрованоТ в Пiвденному

мiжрегiончrльному управлiннi MiHicTepcTBa юстицii

(м. Одеса)

28.08.2020

за Ns С-12ЗЗ108.3/н-07, щодо виправJIення технiчноi помилки в единому
державному peccTpi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських

формувань, вчиненоi державним реестратором Юридичного департаменту
ОдеськоТ мiськоi ради Лесною Тетяною Олегiвною на пiдставi пункту 1 частини
BocbMoi cTaTTi 34 Закону, у зв'язку з тим, що скарга оформлена без дотримання

вимог, визначених частиною п'ятою cTaTTi 34 Закону, оскiльки на час розгляду
скарги права зЕUIвника не порушено.
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2.

Повiдомити про результати розгляду скарги скаржника.

З.

Контроль

за виконаннjIм

накЕву

покJIадаеться на нача_пьника

Управлiння державноi реестрацii Пiвденного мiжрегiон€Lльного управлiння
MiHicTepcTBa юстицii (м. Одеса)"
,Iiдстава. Bl.lci-loвoк колегiТ з розгляду скарr вiл t8 t]9 2020 за результатом розгляду скарги Слюсаl:еr:ка О.лега
Вололимировича вiд l8.08.2020, зареестрованоi в Пiвденноп,tу* мiжрегiона-,lьному управ.пiннi MiHicTepc,lBa

кlстицiТ (па Олесаj 28.08.2020

.Ng

C-12]3i08.]iH-t)?,

Начальник управлiння

5л;;;ЫТ

Lrl"&*r*

Головнltr? сгrе
вiддiлу сrргавiзацi
до!{ументува

коЕтролrо

:КП.,Щрогачова

дудiн

висновок
КОЛЕГIi З РОЗГJIЯДУ СКАРГ У СФЕРI ШРЖАВНОi РЕеСТРШIi
ПIВ ДЕННОГО МIЖРЕГI ОНАЛЬНОГО УПРАВ ЛIН}UI MIHI С ТЕР С ТВ А

юстицIТ м. одЕсА)

м. 0деса

18.09.2020 р., 10 год 00 хв - 10 год 30

КОЛеГiЯ З ро3гляду скарг

у

"чв

сферi державноi реестрацii Пiвденного

мiжрегiонального управлiння MiHicTepcTBa юстицii (м. Одеса)
(ДаЛi - КОЛеГiЯ) у складi I. Бестаева (спiвголова Колегii - головуючиli),

ý. Корсакова (спiвголОва КолеГii), в. Баланао М. Бiленького, А. Коl,але.ýlкtl,

А. Воробйовоi (секретар Колегii)о
ро3глянУвшИ скарry Слюсаренка олега Володимирович&, Що надiйшла з
MiHicTepcTBa юстицii Украiни листом вiд 2,7.08.2020 J\ъ з8i4з/с-2з257l]ig"1.2.

зареестрОванУ в ПiвдеНномУ мiжрегiОн€tльномУ управлiНнi MiHicTepcTBa юстtлцiТ
(м" Одеса) 28.08.202а за]ф С- |2ЗЗ108.Зfu-а7,
ЩОДО ВИПРаВЛення технiчноТ помилки в единому державному peccTpi
ЮРИДИЧНИХ ОСiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та цромадських формуваr-лъ,

Юридичного департаменту Одесъкоi MicbKoJ
Лесною
Тетяною Олегiвною (далi - державний реестратор Лесна Т.О.)
ради
ВЧИНеНОТ Державним реестратором

РЕКОМЕНДУ€:
ВiдмовИти
скарги Слюсаренка О,В. вiд 18.08.2020 ш;одо
"у \задовOленнi
ВИПРаВЛеННя тЬхнiчЁоf
помилки в €диному державIrому peecTpi юридичних
1.

осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та

|ромадських

державним реестратором Лесною Т.О.
За вказанi рекомендацii проголосовано одноголосно.

формувань"

B,{иLI9J,iai,

Мотиви рiшення у скороченому викладi:
1. пЩержавним реестратором Лссною Т"О. за резулътатом розгляду заявLl,
ПОДаноi через порт€tл к,Щiя>, щодо державноi реестрачii фiзичноi особрiПiдприемця Слюсаренка О.В" не BipHo з€вначено мiсце проживання ос.эби,
НеКОреКтно вiдобрЕ})кено iнформацiю про платника податкiв, зокрем4 щодо

групи оподаткуванIUI.
2. ,Щержавним реестратором Лесною Т.О. здiйснено корегуваIlня
реестрацiйноi дii щодо реестрацii фiзичноi особи-пiдприемця, додано дату
народження, виправлено мiсце проживання.
З. На момент розгляду скарги iнформацiя про фiзичну особу-пiдпри€I\,iця
Слюсаренка О.В. приведена у вiдповiднiсть з поданими для деря<авi-lоi'
ресстрацii вiдомостями, фактично вiдсутнiй предмет розгляду скарги та на час
розгляду скарги права заlIвника не порушено.
4. Вiдповiдно до гryнкту 1 частини восьмоi cTaTTi 34 Закону Украiни <ПрО

державну реестрацiю юридиIIних осiб, фiзичнlтх осiб-пiдприемцiв

Та

|ромадських формувань)>, MiHicTepcTBo юстицii УкраiЪи та його територiальнi
органи вiдмовляють у задоволеннi скарги, якщо скарга оформлена без
дотримаЕня вимог, визначених частиною п'ятою cTaTTi 34 Закону.

Мотиви рiшення у розширеному викладi:

1" 21.07.2020 скаржником за допомогою порталу
<Дiр подано заяву про
ДеРЖаВНУ РеССТРаЦiЮ фiЗИчноТ особи-пiдприеrц" (IНiтп: 27769а0059), .'unorn
а
обрано спрощену систему оподаткування (Ъ
црупа).
2- За результатоМ розглядУ з€UIвИ дО
единого державного ре€стру
юридичНих осiб, фiзичниХ осiб-пiдПриемцiв та громадських
формувань (далi

единий державIIий реестр) помилково внесено не вiрrту iнформацiю
щодо

фiзичноТ особи-пiДприемцЯ Слюсаренка О.В., а саме:
зазначено мiсце
проживання особи, kpiM того, некоректно вiдображена ".
"ipro
iнфоiмачiя про плат}Iика
податкiв, зокрема, Щодо групи оподаткування.

з, При перевiрцi вiдомостей единого державного
реестру та доданих
скарги
документiв встановлено, що

21 .07.202О за

до

результатом розгляду поданих

для державноi реестрацii документiв державний p.."rpurop Лесна т.о
здiйснила державну реестрацiю фiзичноi особи-пiдф.rй Слюсаренка
о.в.

fio вiдоМостеЙ про мiсЦе прожиВання внесено: Украiяа, 67562,Одеська область,

Лиманський район, вулиця Приморська, будинок 14.
4. з1.08.2020 держ€lвним реестратором Лесною Т.О. здiйснено корегування
РееСТРаЦiЙНОi Дii ЩОДО Ре€сТрацii фiзичноi особи-пiдприемця та додано дату
народження Слюсаренка о,в., мiсце проживан}UI виправлено на УкраiЪ а,67562,
Одесъка областъ, Лиманський район, село Крижанiвка(пн), вулиця Прrrор.uпu,
будинок l4.
пiдставою здiйснення кореryвання е - виправленнrI помилки, допущеriот з
вини державного реестратора.
5. Пунктом 7 частини першоi cTaTTi 4 Закону Украiни пПро держа.вI{у

рессrрацirО юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприсЙцiв та гроNlадсъltjt).
формувань> (лалi - Закон) визначено, що державна ре€страцiя бzзусться на
принципi об'ективностi, достовiрностi та повноти вiдомостей
у Сдиному

державному peecTpi.

ВiдповiднО дО частини першоi cTaTTi З2 Закону, у разi виявлення
у
вiдомостях единого державного ресстру помилки (описки? друкарськоi,
граматичноi, арифметичноi помилки), допущеноi суб'ектом державноl
реестрацii, заявник письмово в паперовiй або електроннiй формi ловiдомляе
про це суб'екта державноi реестрацii, який перевiряе вiдповiднiсть вiдомостей
единого державного реестру iнформацii, що мiститъся в документах, що cTaJIll
пiдставоЮ дJUI BHeceHHrI цих вiдомостей. Якщо факт невiдповiдностi
пiдтверджено, суб'ект державноi ресстрацii безоплатно виправля€ допуtцену

помилку в день надходження повiдомлення.
6. На моменТ розглядУ скаргИ iнформаЦiя прО фiзичнУ особу-пiдпри€мIlя
Слюсаренка о.в. приведена
вiдповiднiсть з поданими для державноi
реестрацii вiдомостями, фактично вiдсутнiй предмет розгJuIду скарги та на Liac
розгляду скарги права зzulвника не порушено.
7. ЧаСтиною п'ятою cTaTTi 34 Закону визначено, що скарга на рiшення, дij
абО безДiяльнiсть державного реестратора, суб'екта державноi реестрацii або
ТеРИТОРiалЬноГо органу MiHicTepcTBa юстицii Украiни подаетъся особою, яка
вважае, що iT права порушено, у писъмовiй формi.

у

з

8. Вiдповiдно до пункту 1 частини восьмоi cTaTTi З4 Закону, N{iHicTepcTBo
ЮСТИЦii УкраiЪи та його територiалънi органи вiдмовляють у задоволенrii
СКарГи, якщо скарга оформлена без дотриманнrI вимог, визначених LIacTиFIoIo
п'ятою cTaTTi 34 Закону.

спiвголова Колегiт
Ба-паri

Ж'валенко

4,,,

секретар Колегij

r

\ВоробйовztJ

Y/|

Гtrлсrвнауй cпerlia,,1icT

вiддiлу органiзацi *Hfi роботи,
докумеFIту
yr rсовтро"гiю

