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Щодо розгляду звернень

Міністерство юстиції України розглянуло Ваші звернення від 02.09.2020                    

(вх. № ПІ-К-3058 від 02.09.2020, вх. № ПІ-К-3061 від 02.09.2020) щодо скарги 

на рішення державного реєстратора та повідомляє.
Відносини, які виникають у сфері державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень, урегульовані Законом України                             

«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 

(далі – Закон) та іншими нормативно-правовими актами прийнятими відповідно 

до нього. 
Відповідно до Закону процедуру розгляду скарг на рішення, дії або 

бездіяльність державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації, 
територіальних органів Мін’юсту визначено Порядком розгляду скарг на 

рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної 
реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1128 (зі змінами) 
(далі – Порядок). 

Так, у порядку статті 37 Закону до Міністерства юстиції України 

надійшла Ваша скарга від 28.02.2020 (вх. № К-7606 від 11.03.2020)                      

(далі – Скарга).
Розгляд скарги Колегією Міністерства юстиції України з розгляду скарг 

на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної 
реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції (далі – Колегія) 
відбувся 19.08.2020. 

Згідно з пунктом 14 Порядку за результатами розгляду скарги у сфері 
державної реєстрації, у тому числі колегіально, Мін’юст приймає рішення про 

задоволення скарги у сфері державної реєстрації або про відмову в її 
задоволенні з підстав, передбачених законом.

Не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття Мін’юстом рішення 

про задоволення скарги у сфері державної реєстрації або про відмову в її 
задоволенні засвідчені в установленому законодавством порядку відповідні 
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копії рішень Мін’юсту, копії висновків Колегії (у разі розгляду скарг у сфері 
державної реєстрації колегіально) розміщуються на офіційному вебсайті 
Мін’юсту.

Виходячи з вищевикладеного інформуємо, що належним чином 

засвідчені копії висновку Колегії та рішення Міністерства юстиції України, 
прийнятого за результатом розгляду скарги, будуть надіслані на Вашу адресу 

відповідно до вимог законодавства.
Згідно з положеннями пункту 17 Порядку рішення, дії або бездіяльність 

Мін’юсту можуть бути оскаржені до суду.

Заступник Міністра 

з питань державної реєстрації                                                     Ольга ОНІЩУК
    

       

Юлія Ваховська (044) 233 66 81

___________________________________________________________________________________________________________

Персональні дані, вказані Вами у запиті, захищаються та обробляються Міністерством юстиції України відповідно до 

Закону України «Про захист персональних даних» з метою розгляду запиту згідно із законодавством.


