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Як оскоіржити ре€страцiйнi дйl та бездiяльнiсть державного рес'стратора у сферi
державно.t ре€стl]ацйt юридичних осiб, фiзuчнuх осiб -пiдпрu€мцiв та громадських фоі]мувань?

державна ресстрацiя юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприсмцiв та 1ромадських формувань
в Укра.і.нi регламентусться передусiм Законом Укра.і.ни «Про державну ре€страцiю юридичних осiб,
фiзичних осiб -пiдпри€мцiв та громадських формувань» вiд 15.05.2003 №755-IV (далi -Закон), який
регулюс вiдносини, що виникають у зазначенiй сферi державно.і. ресстрацi.і. юридичних осiб, .і.хньо.і.
символiки  (у  випадках,  передбачених  законом),  громадських  формувань,  що  не  мають  статусу
юридично.і. особи, та фiзичних осiб - пiдприсмцiв.

Яке поняття державнiй ре€страцi.і. встановлено законодавцем? Вiдповiдно до п.4 ч.1 ст.1 пiд
державною ресстрацiсю юридшних осiб, громадських формувань, що не ]vі,ають статусу юридично.і
ОСОбе/,  Ис7  фZ.З#ч#е/х  ос7.б  -  иz.О;?р24сл4t/Z.6  (далi  -  державна ресстрацiя)  розумiеться  офiцiйне  виЗнання
шляхом  засвiдчення державою  факту  створення  або  припинення  юридично.і. особи,  громадського
формування, що не мас статусу юридично.і. особи, засвiдчення факту наявностi вiдповiдного статусу
гРОмадСьКого   об'€днання,   професiйно.1.  спiлки,  .1-1.  органiзацi.1.  або   об'€днання,  полiтично.l.  партi.1.,
органiзацi.і. роботодавцiв, об'€днань органiзацiй роботодавцiв та .і.хньо.і. символiки, засвiдчення факту
набуття або позбавлення статусу пiдприсмця фiзичною особою, змiни вiдомостей, що мiстяться в
€диному  державному   ре€стрi   юридичних   осiб,   фiзичних   осiб   -   пiдприсмцiв   та  громадських
формувань,  про  юридичну  особу  та  фiзичну  особу  -  пiдприсмця,  а  також  проведёння  iнших
ресстрацiйних дiй, передбачених вказаним Законом.

Положеннями Закону Укра.і.ни «Про державну ресстрацiю юридичних осiб,  фiзичних осiб-
пiдпРи€мцiв та гРомадсьКих  формувань» запроваджено /ижлItйjи аdLм!.иl.с7ирa!ии6Iю2o oСКa!РаlСеИJtя
рiшень,  дiй  або  бездiяльностi  державного  ре€стратора  до  Мiнiстерства  юстицi.і.  Укра.і.ни  (далi  -
Мiн'юст) та його територiальних органiв, який с альтернативним позасудовим заходом оскарження.

Порядок  оскарження  рiшень,  дiй  або  бездiяльностi  у  сферi  державно.і.  ресстрацi.і.  бiзнесу
передбачено ст.34 Закону та нормами постанови Кабiнету Мiнiстрiв Укра.і.ни вiд 25.12.2015 №1128
«Про   затвердження   Порядку   розгляду   скарг   на   рiшення,   дi.і.   або   бездiяльнiсть   державного
ресстратора,  суб'сктiв  державно.і.  ресстрацi.і.,  територiальних  органiв  Мiнiстерства  юстицi.і.»,  якими
визначено  процедуру  розгляду  скарг  на  рiшення,  дi.і.  або  бездiяльнiсть  державного  ре€стратора,
суб'скта державно.і. ре€страцi.і.,  територiального  органу  Мiн'юсту,  що  здiйсню€ться  Мiн'юстом  та
його територiальними органами, як суб'€ктами розгляду скарги.

Розгляд скарг у сферi державно.і. ре€страцi.і. здiйснюсться Мiн'юстом та його територiальними
органами у межах компетенцi.і., визначено.і. законом.

На  пiдставi  ч.ч.1-2  ст.34  Закону  рiшення,  дi.і.  або  бездiяльнiсть  державного  ре€стратора,
суб'скта  державно.і.  ресстрацi.і.  можуть  бути  оскарженi  до  Мiнiстерства  юстицi.і.  Укра.і.ни  та  його
територiальних органiв або до суду.

Мiнiстерство юстицi.і. Укра.і.ни розгляда€ скарги :
1)   на  проведенi   державним   ре€стратором   ресстрацiйнi   дi.і.  (крiм   випадкiв,   якщо  такi

реестрацiйнi дi.і. проведено на пiдставi судового рiшення);
2) на рiшення, дi.і. або бездiяльнiсть територiальних органiв Мiнiстерства юстицi.і. Укра.і.ни.
Територiальний орган Мiнiстерства юстицi.і. Укра.і.ни розглядас скарги :
1) на рiшення (крiм рiшення, згiдно з яким проведено ре€страцiйну дiю), дi.і. або бездiяльнiсть

державного ре€стратора;
2) на дi.і. або бездiяльнiсть суб'€ктiв державно.і. ре€страцi.і..
Територiальний орган Мiнiстерства юстицi.і. Укра.і.ни розгляда€ скарги стосовно державного

ре€стратора,  суб'сктiв державно.і. ресстрацi.і., якi  здiйснюють свою дiяльнiсть у межах територi.і.,  на
якiй дi€ вiдповiдний територiальний орган.  Тобто, Схiдне мjжрегjональне управлiння Мiнiстерства
юстицi.і.  (м.  Харкiв),  як  територiальний  орган  Мiн'юсту,  розглядас  скарги  стосовно  державного
ре€стратора,  суб'€ктiв державно.і. ресстрацi.і., якi  здiйснюють свою дiяльнiсть у межах територi.і.,  на
яКiй дiс вiдповiдний територiальний орган, тобто на територi.1. Харкiвсько.1., ЛуганськО.1. та донецько.1.
областей.  Наказом  Схiдного  мiжрегiонального  управлiння  Мiнiстерства  юстицi.і.  (м.  Харкiв)  вiд
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Мiнiстерства  юстицi.і.  (м.  Харкiв),  що  в  межах  повноважень,  визначених  Порядком,  з-дiйснюс
колегiальний  розгляд  скарг у  сферах державно.і. ресстрацi.і. речових  прав  на нерухоме  майно  та .і.х
обтяжень  i  державно.і.  ресстрацi.і.  юридичних  осiб,  фiзичних  осiб  -  пiдпри€мцiв  та  громадських
формувань.

Розгляд    скарг   Мiнiстерством    юстицi.і.   Укра.і.ни   та   його    територiальними    органами
здiйсню€ться за заявою особи, яка вважа€, що .і-і. права порушено, яка пода€ться у письмовiй формi.

1снус наступний порядок оскарження рiшень. Так, рiшення, дi.і. або бездiяльнiсть державного
ресстРатора, Суб'€кта державно.1. ресстрацi.1. можуть бути оскарженi до Мiнiстерства юСтицi.1. УкРа.1.ни
та  його  територiальних  органiв  протягом   бо  клL7Iе;tЭarрHіIяс  ЭHі.б  з  дня  прийняття  рiшення,  що
оскаржусться, або з дня, коли особа дiзналася чи могла дiзнатися про порушення .і-і. прав вiдповiдною
дi€ю чи бездiяльнiстю.

Рiшення, дi.і. або бездiяльнiсть територiальних органiв Мiнiстерства юстицi.і. Укра.і.ни можуть
бути  оскарженi  до  Мiнiстерства юстицi.і. Укра.і.ни  протягом  J5 кдлеItdар;иі]с dIt!.6 з  дня  прийняття
рiшення, що оскаржусться, або з дня, коли особа дiзналася чи могла дiзнатися про порушення .і-і. прав
вiдповiдною дi€ю чи бездiяльнiстю.

У  разi  якщо  розгляд  та  вирiшення  скарги  потребують  перевiрки  дiяльностi  державного
ресстратора,    суб'€кта   державно.і.   ре€страцi.і.,   а   також   залучення   скаржника   чи   iнших   осiб,
Мiнiстерство юстицi.і. Укра.і.ни та його територiальнi органи можуть встановити iншi строки розгляду
та  вирiшення  скарги,  повiдомивши  про  це  скаржника.  При  цьому  загальний  строк  розгляду  та
вирiшення скарги не може перевищувати 45 календарних днiв.

днем  подання  скарги  вважа€ться  день  .і-і.  фактичного  отримання  Мiнiстерством  юстицi.і.
Укра.і.ни чи  його  територiальним  органом,  а в  разi  надсилання  скарги  поштою  - дата отримання
вiддiленням  поштового  зв'язку  вiд  скаржника  поштового  вiдправлення  iз  скаргою,  зазначена
вiддiленням  поштового  зв'язку  в  повiдомленнi  про  вручення  поштового  вiдправлення  або  на
конвертi.

У разi якщо останнiй день строку для подання скарги, вказано.і. вище, припада€ на вихiдний
або святковий день, останнiм днем строку вважа€ться перший робочий день, що настас за вихiдним
або святковим днем.

Скарга  на  рiшення,   дi.і.  або   бездiяльнiсть  державного   ресстратора,   суб'скта  державно.і.
ре€страцi.і. або територiального органу Мiнiстерства юстицi.і. Укра.і.ни повинна вiдповiдати наступним
вимогам:

1)  повне  найменування  (iм'я)  скаржника,  його  мiсце  проживання  чи  перебування  (для
фiзичних   осiб)   або   мiсцезнаходження   (для   юридичних   осiб),   а   також   найменування   (iм'я)
представника скаржника, якщо скарга пода€ться представником;

2) змiст оскаржуваного рiшення, дiй чи бездiяльностi та норми законодавства, порушенi на
думку скаржника;

3) викладення обставин, якими скаржник обгрунтовус сво.і. вимоги;
4) вiдомостi про наявнiсть чи вiдсутнiсть судового спору з порушеного у скарзi питання, що

може  мати  наслiдком  скасування  оскаржуваного  рiшення,  повiдомлення  або  ресстрацiйно.і.  дi.і.
державного ресстратора та/або внесення вiдомостей до Сдиного державного ресстру юридичних осiб,
фiзичних осiб - пiдприсмцiв та громадських формувань;

5) пiдпис скаржника або його представника i3 зазначенням дати складення скарги.
до    скарги   додаються   засвiдченi   в   установленому   порядку   копi.і.   документiв,   що

пiдтверджують  факт  порушення  прав  скаржника  (за  наявностi),  а  також  якщо  скарга  подасться
представником скаржника - довiренiсть чи iнший документ, що пiдтверджу€ повноваження такого
представника, або копiя такого документа, засвiдчена в установленому порядку.

Якщо скарга на рiшення, дi.і. або бездiяльнiсть державного ресстратора, суб'скта державно.і.
ре€страцi.і.  пода€ться  представником  скаржника,  до  тако.і.  скарги  додасться  довiренiсть  чи  iнший
документ, що пiдтверджус його повноваження, або його копiя, засвiдчена в установленому порядку.
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м  консультативно-дорадчим  органом  при  Схiдному  мiжрегiональному  управлiннi



А1щентусмо ува1у, що оформлення скарги без дотримання вимог, визначених законом с
пiдставою для вiдмови в .і-і. задоволеннi без колегiального розг]1яду тако.і. скарги на предмет наявностi
(вiдсутностi) порушень закону в рiшеннях, дiях або бездiяльностi державного ресстратора, суб'€ктiв
державно.і. ресстрацi.і., територiальних органiв Мiн ' юсту, що оскаржуються.

Рiшення   про   вiдмову   у   задоволеннi   скарги   у   сферi   державно.і.  ресстрацi.і.  з   пiдстави
оформлення  .і-і.  без  дотримання  вимог,  визначених  законом,  не  позбавляс  скаржника  права, на
повторне звернення з такою скаргою в межах визначеного законом строку.

За iнформацiйними даними офiцiйного сайту Мiнiстерства юстицi.і. Укра.і.ни, скарги у сферi
державно.і.  ресстрацi.і.  юридичних  осiб,  фiзичних  осiб  -  пiдприсмцiв  та  громадських  формувань
можуть  бути  поданi  до  Офiсу  протидi.і.  рейдерству  за  адресою:  м.  Ки.і.в,  вул.  €вгена  Сверстюка
(Марини Расково.і.),  15, перший поверх.Також, можна зателефонувати за номером о44 237 09 96 -
гаряча  лiнiя  Колегi.1.  з  розгляду  скарг  у  сферi  державно.1.  ресстрацi.1.  Мiнiстерства  ЮСтицi.1.  Укра.1.ни
(понедiлок-четвер з о9:00 до  18:00, п'ятниця та передсвятковi днi з о9:00 до  16:45, обiдня перерва з
13:00 до  13:45).

Подати скаргу до Колегi.і. Схiдного мiжрегiонального управлiння Мiнiстерства юстицi.і. (м.
Харкiв)  можливо:  в  паперовiй  формi  за  адресою:  м.  Харкiв,  вул.  Ярослава  Мудрого,   16  та  в
електроннiй формi на поштову скриньку гSsdk@kh.miпjust.gоV.uа.

Вiддiл взасмодi.і. з суб'€ктами державно.і. ресстрацi.і.
та пiдвищення квалiфiкацi.і. державних ре€страторiв
Управлiння державно.і. ресстрацi.і. Схiдного
мiжрегiонального управлiння Мiнiстерства юстицi.і.
(м. харкiв)


