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Міністерство юстиції України у зв'язку з Вашою та Бондаря 0.0. скаргою 
від 01 липня 2017 року, надісланою в порядку оскарження рішень, дій або бездіяльності 
у сфері державної реєстрації прав, повідомляє. 

Керуючись статтею 37 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі - Закон), Порядком розгляду скарг у сфері 
державної реєстрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від 25 грудня 2015 року № 1128, за результатами розгляду зазначеної вище скарги 
Міністерством юстиції України на підставі висновку Комісії з питань розгляду скарг у 
сфері державної реєстрації прийнято рішення у формі наказу (копія додається). 

Також звертаємо увагу, що відповідно до частини десятої статті 37 Закону 
рішення, дії або бездіяльність Міністерства юстиції України можуть бути оскаржені до 
суду. 

Додаток: на 1 арк. в 1 прим. 

Секретар Комісії з питань розгляду 
скарг у сфері державної реєстрації І.В. Трофименко 
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Про відмову у задоволенні 
скарги Трощенка О.В., 
Бондаря О.О. від 01 червня 2017 року 

Відповідно до пункту 1 частини восьмої статті 37 Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 
пункту 12 Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 
2015 року № 1128, 

НАКАЗУЮ: 
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Відмовити у задоволенні скарги Трощенка О.В., Бондаря 0 .0 . 
від 01 червня 2017 року у зв'язку з тим, що скарга оформлена без дотримання 
вимог, визначених частиною п'ятою статті 37 Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», оскільки скарга 
не містить реквізитів рішень державного реєстратора, які оскаржуються, 
відомостей про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у 
скарзі питання та додані до скарги копії документів не засвідчені в 
установленому порядку. 

Підстава: висновок Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 20 червня 
2017 року за результатами розгляду скарги Трощенка О.В., Бондаря 0.0. від 01 червня 2017 року, 
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08 червня 2017 року за № КО-15954. 

Заступник Міністра 
з питань державної реєстрації Олена СУКМАНОВА 

ЗГІДНО З ОРИПН 

Головний спеціаліст Управліі^ня 
документального забезпечення Т. Ходаковська 


