СТРОКИ ПОДАННЯ СКАРГ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
Державним реєстратором у сфері державної реєстрації нерухомого майна, бізнесу
є особа, яка перебуває у трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації (виконавчі
органи сільських, селищних та міських рад, Київська та Севастопольська міські, районні,
районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації), акредитовані суб’єкти, нотаріус,
державний виконавець та приватний виконавець (у разі державної реєстрації обтяжень,
накладених під час примусового виконання рішень, а також у разі державної реєстрації
припинення іпотеки у зв’язку з придбанням (передачею) за результатом прилюдних торгів
(аукціонів) нерухомого майна, що є предметом іпотеки).
Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрації
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.
Рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України
можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України протягом 15 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.
У разі якщо розгляд та вирішення скарги потребують перевірки діяльності державного
реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав, а також залучення скаржника чи інших осіб,
Міністерство юстиції України та його територіальні органи можуть подовжити строки розгляду
та вирішення скарги, повідомивши про це скаржника. При цьому загальний строк розгляду
та вирішення скарги не може перевищувати 45 календарних днів.
Днем подання скарги вважається день її фактичного отримання Міністерством юстиції
України або його територіальним органом, а в разі надсилання скарги поштою - дата отримання
відділенням поштового зв'язку від скаржника поштового відправлення зі скаргою, яка зазначена
відділенням поштового зв'язку в повідомленні про вручення поштового відправлення або
на конверті.
У разі якщо останній день строку для подання скарг, припадає на вихідний або
святковий день, останнім днем строку вважається перший робочий день, що настає за вихідним
або святковим днем.
Діяльність Комісії здійснюється виключно на безоплатній основі, що є відмінним від
оскарження наведених дій в судовому порядку, де необхідно сплачувати судовий збір.
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, яка розглядає скарги на рішення (крім рішення про державну
реєстрацію прав та рішення, згідно з яким проведено реєстраційну дію), дії або бездіяльність
державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації, що здійснюють свою діяльність
в межах Черкаської області, тому скаргу можна подати або надіслати за адресою: бульв.
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