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МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

Про скасування реєстраційної дії
в Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань
Відповідно до пункту 6 частини першої статті 27, пункту 2
частини першої статті 28 та пункту 2 частини шостої статті 34 Закону України
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань» та Порядку розгляду скарг у сфері державної
реєстрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 25.12.2015 № 1128,

НАКАЗУЮ:

ос

1. Скаргу Кобіля В.П. від 27.12.2019, зареєстровану в Міністерстві
юстиції України 27.12.2019 за № 45694-33-19 задовольнити у повному обсязі.
2. Скасувати реєстраційну дію в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
від 26.12.2019 № 10741070070004438 «Внесення змін до відомостей про
юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах»,
проведену приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального
округу Київської області Головкіною Яною Вікторівною щодо Публічного
акціонерного товариства «Київметробуд» (ідентифікаційний код юридичної
особи 01387432). Виконання покласти на Департамент державної реєстрації та
нотар�ату.
3. Анулювати доступ приватному нотаріусу Обухівського районного
нотаріального округу Київської області Головкіній Яні Вікторівні до Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань. Виконання покласти на Державне підприємство
«Національні інформаційні системи».
4. Направити до Вищої кваліфікаційної ком1с11 нотаріату при
Міністерстві юстиції України подання щодо анулювання свідоцтва про право
на зайняття нотаріальною діяльністю.
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КОМІСІЇ З ПИТАНЬ РОЗГЛЯДУ СКАРГ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

м. Київ

28.12.2019, Р.х'ОО _t:?.[l.ffгод

Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації
(далі - Комісія) у складі Є. Горовця (голови Комісіі), О. Оніщук (заступник
голови Комісіі), А. Лещенка, О. Чекригіна, В. Володковича, В. Желінського,
А. Лугченка, Н. Чуловської, О. Колотілова (секретаря Комісіі),
розглянувши скаргу Кобіля В.П. від 27.12.2019, зареєстровану в
Міністерстві юстиції України 27.12.2019 за № 45694-33-19,
на реєстраційну дію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) від 26.12.2019
№ 10741070070004438 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не
пов' язані зі змінами в установчих документах», проведену приватним нотаріусом
Обухівського районного нотаріального округу Київської області Головкіною Яною
Вікторівною (далі - державний реєстратор Головкіна Я.В.) щодо Публічного
акціонерного товариства «Київметробуд» (ідентифікаційний код юридичної особи
01387432) (далі - Товариство),
РЕКОМЕНДУЄ:
1. Скаргу Кобіля В.П. від 27.12.2019, зареєстровану в Міністерстві юстиції
України 27.12.2019 за № 45694-33-19 задовольнити у повному обсязі.
2. Скасувати в ЄДР реєстраційну дію від 26.12.2019 № 10741070070004438
«Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі
змінами в установчих документах», проведену приватним нотаріусом
Обухівського районного нотаріального округу Київської області
Головкіною Яною Вікторівною щодо Публічного акціонерного
товариства «Київметробуд» (ідентифікаційний код юридичної особи
01387432).
3. Анулювати доступ приватному нотаріусу Обухівського районного
нотаріального округу Київської області Головкіній Яні Вікторівні до
ЄДР.
4. Направити до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві
юстиції України подання щодо анулювання свідоцтва про право на
зайняття нотаріальною діяльністю.
Мотиви рішення у скороченому викладі (#Мін'юстПростоюМовою)
1. Державним реєстратором Головкіною Я.В. 26.12.2019 було проведено
реєстраційну дію щодо зміни керівника Товариства.
2. Однак, Закон не дозволяє проводити реєстраційні дії за наявності в ЄДР
відомостей щодо судового рішення про заборону проведення таких дій.
3. Незважаючи на наявність в ЄДР інформації про З (три) судових рішення про
заборону проведення реєстраційних дій щодо Товариства, державним
реєстратором Головкіною Я.В. проведено оскаржувану реєстраційну дію.
4. Крім того, Законом встановлено, що державна реєстрація зміни керівника
юридичної особи може відбутися лише за умови сплати адміністративного
збору.

5. Проте, державним реєстратором Головкіною Я.В. проведено реєстраційні дії
за відсутності документа, що підтверджує сплату адміністративного збору.
6. Отже, державним реєстратором Головкіною Я.В. проведено незаконні та
відверто зухвалі реєстраційні дії, що підлягають скасуванню.
7. Нахабний характер порушень, потенційний масштаб негативних наслідків,
зумовлених оскаржуваною реєстраційною дією, заслуговують на анулювання
доступу державного реєстратора Головкіної Я.В. до ЄДР та внесення подання
на анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.
Мотиви рішення у розширеному викладі (#Мін'юстОфіційно)
1. Відповідно до відомостей ЄДР 26.12.2019, о 20:30 год, державним
реєстратором
Головкіною
Я.В.
проведено
реєстраційну
дію
№ 10741070070004438 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що
не пов'язані зі змінами в установчих документах», за результатами якої було
змінено генерального директора Товариства.
2. Станом на 20:30 год 26.12.2019 в ЄДР була інформація про З (три) судові
рішення про заборону проведення реєстраційних дій у формі попереджень
такого змісту:
- «Ухвала Печерського районного суду міста Києва №757/52178/16-к
від 25.10.2018 року щодо заборони будь-яким державним реєстраторам,
приватним нотаріусам вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВМЕТРОБУД» - інформація внесена
24.11.2018 о 15:06 год;
- «Заборонити усім суб'єктам державної реєстрації та особам, які
виконують функції державного реєстратора, в тому числі державним та
приватним нотаріусам, вносити до Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань будь-які зміни
щодо юридичної особи
Публічного акціонерного товариства
«Київметробуд», код ЄДРПОУ: 01387432, місцезнаходження: 08135, Київська
обл., Києво-Святошинський район, село Чайки, ВУЛИЦЯ ВАЛЕНТИНИ
ЧАЙКИ, будинок 16. Ухвала від 12.12.2019 № 263/17515/19 Жовтневого
районного суду м. Маріуполя (суддя Музика О.М.)» - інформація внесена
18.12.2019 о 12:09 год;
- «Заборонити проведення державної реєстрації та внесення записів до
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців,
пов'язаних з прийняттям будь-яких рішень загальних зборів акціонерів
ПАТ «Київметробуд» від 17.12.2019 включно, але не обмежуючись, з приводу
зміни складу виконавчого органу - генерального директора Публічного
акціонерного товариства «Київметробуд», (код ЄДРПОУ: 01387432,
місцезнаходження: 08135, Київська обл., Києво-Святошинський район, село
Чайки, вулиця Валентини Чайки, будинок 16), зміни типу товариства. Ухвала
Господарського суду Київської області від 19 грудня 2019 року (Справа
№ 911/3136/19 суддя Р.М. Колесник)» - інформація внесена 19.12.2019
о 21:27 год.
3. На момент проведення оскаржуваної реєст раційної дії інформація про всі ці
судові рішення була наявна в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
4. Відповідно до пункту 2 частини першої статті 28 Закону України «Про
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
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громадських формувань» (далі - Закон) підставою для відмови у державній
реєстрації є наявність у ЄДР відомостей про судове рішення щодо заборони
проведення реєстраційної дії.
Отже, державний реєстратор Головкіна Я.В. повинна була відмовити у
державній реєстрації з підстав, визначених пунктом 2 частини першої
статті 28 Закону.
Як вбачається з відомостей ЄДР для проведення оскаржуваної реєстраційної
дії № 10741070070004438 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу,
що не пов' язані зі змінами в установчих документах» державному
реєстраторові Головкіній Я.В. не подано документа про сплату
адміністративного збору.
Отже, державний реєстратор Головкіна Я.В. повинна була зупинити розгляд
поданих їй документів з підстав, визначених пунктом 6 частини першої
статті 27 Закону.
Оскільки оскаржувана реєстраційна дія була проведена державним
реєстратором Головкіною ЯВ. за наявності підстав для зупинення розгляду
документів та відмови у дер:;,савній реєстрації, враховуючи відсутність
підстав для прийняття рішення про відмову у задоволенні скарги, визначених
частиною восьмою статті 34 Закону, реєстраційна дія від 26.12.2019
№ 10741070070004438 підлягає скасуванню.
Зважаючи на серйозний характер та кричущий факт порушення у сфері
державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців,
враховуючи наявність обставин, які викликають сумнів у неупередженості
об'єктивності та належної готовності державного реєстратора Головкіної Я.В.
до виконання функцій державного реєстратора, Комісія вважає, що є достатні
підстави для анулювання державному реєстратору Головкіній Я.В. доступу до
ЄДР та направлення до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при
Міністерстві юстиції України подання щодо анулювання свідоцтва про право
на зайняття нотаріальною діяльністю.
Підписи членів Комісії:

Голова комісії
Є.Горовець_,,,q...___

Заступник гол , ви�_,.1,,""LJ....,
О. Оніщук ---1Ьt-,,ч....-1--В. Володко

А. Лугченк�

