Відповідно до статті 23 Закону України «Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі - Закон) розгляд заяви
про державну реєстрацію прав може бути зупинено державним реєстратором
виключно у таких випадках:
1) подання документів для державної реєстрації прав не в повному обсязі,
передбаченому законодавством;
2) неподання заявником чи неотримання державним реєстратором у
порядку, визначеному у пункті 3 частини третьої статті 10 цього Закону,
інформації про зареєстровані до 1 січня 2013 року речові права на відповідне
нерухоме майно, якщо наявність такої інформації є необхідною для державної
реєстрації прав.
Державний реєстратор у строк, встановлений для державної реєстрації
прав, приймає рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію
прав та невідкладно повідомляє про це заявника.
Якщо заявник протягом 30 робочих днів з моменту отримання рішення
про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав виконав вимоги
державного реєстратора, зазначені у відповідному рішенні, розгляд заяви
відновлюється на підставі рішення державного реєстратора про відновлення
розгляду заяви.
Перебіг строку державної реєстрації прав продовжується з моменту
усунення обставин, що стали підставою для прийняття рішення про зупинення
розгляду, з урахуванням часу, що минув до його зупинення.
Рішення повинно містити вичерпний перелік підстав для зупинення
розгляду заяви.
Державний реєстратор не має права вимагати від заявника надання інших
документів, крім тих, відсутність яких стала підставою для прийняття рішення
про зупинення розгляду заяви, якщо інше не випливає з документів, що надані
додатково.
У разі невиконання заявником зазначених у рішенні вимог у
встановлений строк, державний реєстратор приймає рішення про відмову в
державній реєстрації прав.
Частиною 3 статті 37 Закону 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.
При Головному територіальному управлінні юстиції у Черкаській області
діє Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Головного
територіального управління юстиції у Черкаській області.

