«Порядок роботи Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної
реєстрації».
При Головному територіальному управлінні юстиції у Черкаській області
діє Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, 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, які здійснюють свою діяльність у
межах Черкаської області.
Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта
державної реєстрації прав можуть бути оскаржені 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.
Вимоги до оформлення скарги визначені:
- ст. 37 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень»;
- ст. 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;
- Порядком розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1128.
Скарга подається особою, яка вважає, що її права порушено, у письмовій
формі та має містити:
1) повне найменування (ім’я) скаржника, його місце проживання чи
перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а
також найменування (ім’я) представника скаржника, якщо скарга подається
представником;
2) реквізити рішення державного реєстратора, яке оскаржується (у сфері
реєстрації нерухомості);
3) зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми
законодавства, які порушено, на думку скаржника;
4) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;
5) відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у
скарзі питання;
6) підпис скаржника або його представника із зазначенням дати
складання скарги.
До скарги додаються засвідчені в установленому порядку копії
документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника, а також якщо
скарга подається представником скаржника - довіреність чи інший документ,
що підтверджує повноваження такого представника, або копія такого
документа, засвідчена в установленому порядку.
Скаргу можна подати до Головного територіального управління юстиції у
Черкаській області за адресою: бульвар Шевченка 185, м. Черкаси, 18001.
За консультацією звертайтеся за телефоном (0472) 33-00-27.

