
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
ПІ ВІН Ч НО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ У П РАВЛІН НЯ 

МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (м. СУМИ)

Н А К А З

від 0 £ . с?,3>. Л С .Я Р- : . . С)/ми Лу

Про відмову у задоволенні 
скарги Журавльова Станіслава 
Анатолійовича

Відповідно до пункту 1 частини 6 Статті 34 Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань», пункту 14 Порядку розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність 
державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів 
Міністерства юстиції», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 25.12.2015 № 1128

НАКАЗУЮ: ' -
‘ і

Відмовити у задоволенні скарги Журавльова Станіслава Анатолійовича від 
13.01.2020, яка зареєстрована в Північно-Східному міжрегіональному управлінні 
Міністерства юстиції (м. Суми) від 10.02.2020 за № Ж-383/05, щодо виправлення 
технічної помилки, допущеної державним реєстратором юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців- виконавчого комітету Полтавської міської ради 
Полтавської області -Бегма Наталією Василівною при державній реєстрації змін 
до відомостей про юридичну особу, що-містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
(реєстраційна дія від116-.12;2019,№ 158-8,1050005012932) в частині виключення 
Журавльова Станіслава Анатолійовича з кінцевих бенефіціарних власників 
Товариства з обмеженою відповідальністю «УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ ВАТІ 1 
КОМФОРТ».

Підстава: висновок Колегії з розгляду .скарг на рішення, дії або бездіяльність державного 
реєстратора, суб’єктів державної, реєстрації при Північно-Східному міжрегіональному 
управлінні Міністерства юстиції (м. Суми) від 05.03.2020 за результатами розгляду скарги 
Журавльова Станіслава Анатолійовича від 13.01.2020, зареєстрованої у Північно-Східному 
міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (мі Суми) від 10.02.2020 за № Ж-383/05.



ВИСНОВОК
Колегії і рочгіиїду сісирі на рішення, дії або бездіяльність державного 
річ см раї ора. суб'єкі із державної реєсірації при Північної \і міомn 

міжрег зональному уиранлінпі Мінїсі ерствй юстиції (м. ( уми)

05 березня 2020 року. 10 гоц 00 хв. - 1 1 год. 00 хв. м. Суми

Колегій з розгляду скарі на рішення, дії або иездінльніеі в державного 
реєстратора, суб'єктів державної реєстрації нрп ПівмічноЛ Одному 
міжрегіопальноміу управлінні Міністерства, юстиції (м. Суми) у складі 
11. Дуд ні ісо вої, Е.Молодпоїш (снів гол ів колег ії), С. Іеаевої, І. Вишняк, 
II. Гіріч, М. Жилщмсо, В. Метрика (секретаря Колегії), 
розгляну війн скаргу і 1 від 13.01.2020,
яка зареєстрована! в Міністерстві юстиції України 14.01.2020 ча „Мі Ж -1 і Ь ; а 
направлена відповідно до частини другої статті 34 Закону України «!І-чо 
державну реєстфцію юридичних осіб, фізичних осіб-підириємців і і 
громадських формувань» до Північно-Східного міжрегіонального управдіндд 
Міністерства юстиції- (м. Суми) (далі - -Управління), яка зареєстрована 
Управлінням 10.03.2020 за Ля Ж--383/05,
щодо виїїрап.теипя гехпічної помилки, допущеної державним реєстратором 
юридичних осіб та фізичних осіб-підгіриємців виконавчого коміж; 
Полтавської міської ради Полтавської області Бегма J Інталією Василівною при 
державній реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містився в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємцін І,, 
громадських (формувань (реєстраційна дія від 16.12.20! о 
Ля 158810500050 !12932) в частині виключення
Г з к
іьдіюшдальїііспо «;

інцевих б.енефіціарнйх власників Товариства і обмеженою 
УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ ВАШ КОМФОІМ».

Зі змісту вказаної сікарги вбачається наступне: 
13.12.2010 заявником [_ 2 подано заяву з пакед'о.м

документів до державного реєстратора юридичних осіб га фізичних осіб- 
підприємців виконавчого комітету Полтавської міської ради Бегма II. В. д ія 
ироведенмя реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих 
документів юридичної особи», а саме: виключення з засновників (учасників) 
Говариства з обмеженою відповідальністю «УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ 
ВАШ КОМФОРТ», ЄДРПОУ юридичної особи 38874817.

09.01.2020 
запитом

с під. час ознайомлення з оезкоштошіп.м
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіи- 

підприємпів га громадських формувань, буди виявлені відомості, відповідно до 
яких скаржник - і І був зазначений як кінцевий бенефіціарппії
власник (контролер) -■ Товариства з обмеженою відповідальністю 
«УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ ВАШ КОМФОРТ», ЄДРПОУ юридичної особи 
38874817.



1 І у скарзі зазначає., що ніякогр відношення до Товар з .
обмеженою відповідальністю «УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ В А! 
КОМФОРТ» ЄДР1ЮУ юридичної особи 3887481-7 не мас та нс є кінікгшм 
бснефіціарним власником (кои і ролером).

Скаржник вважає, -що оскаржувана реєстраційна дія проведена \ Єдиним} 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприс МЦІВ ІИ і розкис:. К! 
формувань від 16.12.2019 -.»Державна реєстрація змін до установчих документи 
юридичної особи» (далі -  СДР). здійснена з порушенням вимої Закон) Ум-. л і: 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприс 
громадських формувань» -та Порядку державної реєстрації юридичних осіо. 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають січі)є; 
юридичної особи, -затвердженого наказом. Міністерства юстиції України ■ 
09.02.2016 № 359/5, а. ; отже, підлягає скасуванню. Крім цього. з - - . :  
оскаржувати реєстраційної дії, скаржник обгрунтовує пунктом " ч с 
першої статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців;-та громадських, формувань» (далі - Закон) ле 
встановлено, що державна реєстрація базується, зокрема, на пр;чі п 
об'єк ги иное і і. достовірнеє і-ї та повноти відомостей у Єдииом) державнеє, 
реєстрі. Внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних ОСІ'", 
фізичних осіб-підпригмпів та громадських формувань проводиться виключно 
на підставі та відповідно до Закону, :

Па підставі вимог статг-і 34 Закону заявник просить: задовольниш с . :ч \
. і.іичо.м скасування реєстраційної дії; ^виправити технічну помилю допущену 
іержавним реєстратором; тимчасово блокувати доступ державного рейс: ■ х 

до ( диного державного реєстру; анулювати доступ державного реєстраторе ; < 
Єдиного державного реєстру; скасувати акредитацію суб’єкта державної 
реєстрації.

М ош ви рішення Кодеїн \ С ТИ С Л О М У вигляді
16.12.219 державним реєстратором Бсгма Н.13. на підставі подлит 

документів заявником і 11 поведемо реєстраційну дію
Єдиному державному рессірі юридичних осіб, фізичних осіб-підпржМіни 
громадських формувань «Державна реєстрація шін до установчих документа 
юридичної особи», а саме: виключення з засновників (учасників) Товариства 
обмеженою відповідальністю «УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ ВАШ 
КОМФОРТ», ЄДРІІОУ юридичної особи 38874817.

За результатами проведеного аналізу копій документів, відомостей, яг: 
містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців та громадських формувань, встановлено, відсутність .охні-:- • 
помилки при проведенні реєстраційної дії державним реєстратором Бегм: П.Г

Мотиви рішення Колегії у розгорнутому виг ляді
Розглянув ии обставини, викладені у скарзі, отримані копії документ, 

реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальнії* о-•



«УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ ВАШ КОМФОРТ»,;ЄДРПОУ 38874817, а ;; 
ВІДОМОСТІ, Ялі містяться > Єдиному -державному реєстрі юридичних осіб 
ф і і и ч и их оеіб-підприємців та громадських формувань та пояснення дери, :•? ;
реєстратора Берми И.В., які-нона надала за власним бажанням. Колеіієо 
встановлено наступне.

Аналізуючи поданий 1 ....................  Una кет докумеїпів для преьсдеі.
реєстраційної' дії. щодо внесення змін до -відомостей про юридичи) ос о 
Колегія дійшла висновку, -що скаржник звернувся до державного рсєсграюр.і 
заявою про державну реєе і рацію змін до відомостей про юридичну осок;., 
метою змінити склад засновників, а саме: про свій вихід зі складу засновп; 
га зміни розміру статутного (складеного) капіталу.(пайового фонду) юри,.,, •<»: 
особи про. ЩО було.зроблено відповідні відмітки.

І 3.12.20 9 заявником | [ подано заяву до держачим- ••
реєстратора Полтавської міської ради Бегми Н. В. для проведения реєстрами;!-•. 
. ї ї '  «/Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи-. а 
саме: виключення його з засновників (учасників) Товариства з обмежс і 
відповідальністю «УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ ВАШ КОМФОРТ» Є.ДРІ - 
юридичної особи 38874817 з наступним пакетом документів: заява при 
державну реєстрацію змін до відомос тей про юридичну особу, що ч... і- 11 • 
Єдиному державному реєстрі-юридичних осіб, фізичних осіб-підириємців .а 
громадських формувань (далі - ЄДР) (форма 3) від 11,12.2019: квтплііщ.ч . , s 
сплату адміністративного збору від 12.12.2019; заява про вихід зі т і : :.. 

учасник-ів І І від 26.11.2019, засвідчена
приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу М мт 
10.1Н., зареєстрована в реєстрі за Лд 1384.

Крім цього, в пункті «Відомості про кінцевого бенефіціарного В.'І.ч ; і 
(контролер) юридичної особи» в графі зазначено «наявний», гобто тая тій чем 
було зазначено про наявність кінцевого бенефіціарного власника.

Необхідно зазначити, що відповідно до пункту 15 частини 1 с. ;' 
Закон) гехни на помилка - це описка, друкарська* граматична, арифмеї ;• та  
помилка, допущена державним реєстратором під час проведены 
реєстраційних дій.

Окрім того, стаття 32 Закону визначає, що у разі виявлення } відомеє на 
Єдиного державного реєстру помилки (описки, друкарської, граматичної, 
арифметичної помилки), допущеної суб'єктом державної реєстрації, -.аявш к 
письмово в паперовій або електронній формі повідомляє про не с-б , 
державної реєстрації, який перевіряє’ відповідність відомостей ( .а л 
державного реестру інформації, що міститься в документах, що ся; 
підставою для внесення цих відомостей. Якщо факт невідпопідносіі 
підтверджено, суб’єкт державної реєстрації безоплатно виправляє чого. : к \ 
помилку вдень надходження повідомлення. Виправлення помилок, лопуше і:-. 
у відомостях Єдиного державного реєстру внаслідок наявності помп н 
документах, на підставі яких були внесені такі відомості, здійснює) ьсг і іс :: 
виправлення помилок у зазначених документах.



'■ ‘ 4 ■

Таким чином, враховуючи ви щеви кладене та встановлений фак . .;ю. л 
відсутності технічної помилки допущеної під час вчинення реєстраційній 
керуючись вимогами статті 34 Закону України «Про держави) ре<. іг,щ о 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму 
пунктами 8, 3,14 Порядку розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність 
державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних о лин 
Міністерства юстиції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів ї ; 
від 25.12.20і 5 >  1 128 (зі змінами),

К'о.іеі ія рекомендує:
Відмовити у задоволенні скарги І ~~1

13,01,2020, яка зареєстрована в Північно-Східному міжрегіоп; т ті....
управлінні Міністерства юстиції (м. Суми) від 10.02.2020 за Л!> Ж-ЗХЗ І! \  

виправлення технічної- помилки, допущеної державним реєстратори:.: 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комі те і\ 
Пол тавської міської ради Полтавської області Бегма Наталією Василівною і ; 
державній реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що міс із і ,ся з 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприеX! і: і ІЗ І : 
громадських формувань (реєстраційна дія від 10.12.2U19
У" 15881050005012932) .в‘ частіші виключення і .................  1
І •■< Із кінцевих бснефіціариих власників Товариства > обметеною
відповідальністю «У11 ТАВ. ІЯіОЧАДОМПАМіЯ ВАШ КОМФОРТ


