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Міністерство юстиції України розглянуло ваше звернення від 03 травня
2017 року та в межах компетенції повідомляє.
Відносини у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень визначаються та регулюються Законом України «Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі - Закон).
Відповідно до пунктів 1, 2 частини першої статті 2 Закону державна реєстрація
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень - офіційне визнання і підтвердження
державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно,
обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав).
Державний реєстр прав - єдина державна інформаційна система, що забезпечує
обробку, збереження та надання відомостей про зареєстровані речові права на
нерухоме майно та їх обтяження, про об'єкти та суб'єктів таких прав.
Відповідно до пункту 4 частини першої статті З Закону внесення відомостей до
Державного реєстру прав здійснюється виключно на підставах та в порядку,
визначених Законом.
Абзацом четвертим частини п'ятої статті З Закону закріплено, що державна
реєстрація прав проводиться за заявами у сфері державної реєстрації прав будь-яким
державним реєстратором з урахуванням вимог, встановлених абзацами першим третім цієї частини, крім випадку, передбаченого абзацом п'ятим цієї частини.
Статтею 11 Закону встановлено, що державний реєстратор самостійно приймає
рішення за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав.
Втручання, крім випадків, передбачених Законом, будь-яких органів влади, їх
посадових осіб, юридичних осіб, громадян та їх об'єднань у діяльність державного
реєстратора під час проведення реєстраційних дій забороняється і тягне за собою
відповідальність згідно із законом.
Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері державної реєстрації
прав встановлений положеннями статті 37 Закону.
Так, рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єкта державної
реєстрації прав можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його
територіальних органів або до суду.
Згідно з частиною другою статті 37 Закону Міністерство юстиції України
розглядає скарги на рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав
(крім випадків, коли таке право набуто на підставі рішення суду, а також коли щодо
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нерухомого майна наявний судовий спір); на рішення, дії або бездіяльність
територіальних органів Міністерства юстиції України.
Частиною третьою статті 37 Закону встановлено, шо рішення, дії або
бездіяльність державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрації прав можуть
бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів
протягом 60 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня,
коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи
бездіяльністю.
Рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції
України можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України протягом
15 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа
дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи
бездіяльністю.
У разі якщо розгляд та вирішення скарги потребують перевірки діяльності
державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрації прав, а також залучення
скаржника чи інших осіб. Міністерство юстиції України та його територіальні органи
можуть продовжити строки розгляду та вирішення скарги, повідомивши про це
скаржника. При цьому загальний строк розгляду та вирішення скарги не може
перевищувати 45 календарних днів.
Вимоги до змісту скарги визначені частиною п'ятою статті 37 Закону.
Так, скарга на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єкта
державної реєстрації прав або територіального органу Міністерства юстиції України
подається особою, яка вважає, що її права порушено, у письмовій формі та має
містити:
1) повне найменування (ім'я) скаржника, його місце проживання чи
перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також
найменування (ім'я) представника скаржника, якщо скарга подається представником;
2) реквізити рішення державного реєстратора, яке оскаржується;
3) зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства,
які порушено, на думку скаржника;
4) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;
5) відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі
питання, що може мати наслідком скасування оскаржуваного рішення державного
реєстратора та/або внесення відомостей до Державного реєстру прав;
6) підпис скаржника або його представника із зазначенням дати складання
скарги.
До скарги додаються засвідчені в установленому порядку копії документів, що
підтверджують факт порушення прав скаржника у результаті прийняття рішення
державним реєстратором (за наявності), а також, якщо скарга подається
представником скаржника, - довіреність чи інший документ, що підтверджує
повноваження такого представника, або копія такого документа, засвідчена в
установленому порядку.
Скарга на рішення про державну реєстрацію прав розглядається в порядку,
визначеному Законом, виключно за умови, що вона подана особою, яка може
підтвердити факт порушення її прав у результаті прийняття такого рішення.
Якщо скарга на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єкта
державної реєстрації прав подається представником скаржника, до скарги додається
довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження, або копія такого
документа, засвідчена в установленому порядку.
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Порядок розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного
реєстратора, суб'єктів державної реєстрації прав, територіальних органів
Міністерства юстиції України визначено Порядком розгляду скарг у сфері державної
реєстрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня
2015 року № 1128 (зі змінами).
Рішення, дії або бездіяльність Міністерства юстиції України та його
територіальних органів можуть бути оскаржені до суду (частина десята
статті 37 Закону).
Також звертаємо увагу, шо відповідно до норм статті 37' Закону контроль у
сфері державної реєстрації прав здійснюється Міністерством юстиції України, у тому
числі шляхом моніторингу реєстраційних дій у Державному реєстрі прав, з метою
виявлення порушень порядку державної реєстрації прав державними реєстраторами,
уповноваженими особами суб'єктів державної реєстрації прав.
Порядок здійснення контролю, проведення камеральних перевірок та критерії,
за якими здійснюється моніторинг, визначено у постанові Кабінету Міністрів України
від 21 грудня 2016 року № 990 «Про затвердження Порядку здійснення контролю у
сфері державної реєстрації» (далі - Порядок).
Так, пунктом 2 Порядку визначено, що контроль за діяльністю у сфері
державної реєстрації здійснюється шляхом розгляду скарг, поданих відповідно до
Закону України «Про звернення громадян», і обґрунтованих подань територіальних
органів Міністерства юстиції України, а також моніторингу реєстраційних дій у
реєстрах.
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У разі виявлення під час розгляду скарг відповідно до Закону України «Про
звернення громадян» і обґрунтованих подань територіальних органів Мін'юсту чи
моніторингу реєстраційних дій в реєстрах порушень порядку державної реєстрації
контроль здійснюється шляхом проведення камеральної перевірки державних
реєстраторів чи суб'єктів державної реєстрації з прийняттям обов'язкових до
виконання рішень, передбачених, зокрема. Законом.
Статтею 2 Закону передбачено, що камеральна перевірка - перевірка, що
проводиться у приміщенні Міністерства юстиції України виключно на підставі даних
Державного реєстру прав.
Враховуючи зазначене, про результати камеральної перевірки, проведеної на
підставі розгляду вашого звернення, вас буде повідомлено додатково.
Звертаємо увагу, що листи Міністерства юстиції України мають інформаційний
характер і не встановлюють норм права.
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