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зАтвЕрджую

з надання адмiнiстративно.і. послуги:
<дЕРЖАВНА РЕ€СТРАЦ1Я ПРАВА ВЛАСНОСТ1 НА НЕРУХОМЕ МАйНО»

Етапи опрацювання звернення Вiдповiдальна Структурний Строки виконання етапiв
про надання адмiнiстративно.і. посадова особа пiдроздiл, (дiю, рiшення)

послуги вiдповiдальний заетап(дiю,рiшення)

1 2 3 4

1.   Прийнят1`я   /   отримання Адмiнiстратор Вiддiл центр надання У момент звернення
документiв      для      державно.і. адмiнiстративних заявника
реестрацi.і. прав,  формування та послуг управлiння
ресстрацiя   заяви   в   базi   даних надання
заяв. адмiнiстративних

ф послуг
2. Виготовлення елеккронних Адмiнiстратор Вiдцiл центр надання У момент звернення

копiй документiв,  поданих для адмiнiстративних заявника
державно.і.      ре€страцi.і.      прав, послуг управлiння
шляхом    сканування    (у    разі надання
подання документiв у паперовiй адмiнiстративних
формi)    та   .і.х   розмiщення   удержавномуресстрiправ.Заява,заресстрованаубазiданихзаяв,таелектроннiкопi.і.оригiналiвдокументiвчивiдповiднооформленихкопiйдокументiвнеобхiднихдлядержавно.і.ресстрацi.і.,виготовленiшляхомскануваннятадолученiдотако.і.заяви,задопомогоюпрограмнихзасобiвведеннядержавногорееструправпередаютьсянарозглядсуб'€ктудержавно.і.ресстрацi.і.прав(державномуресстратору). послуг



3.     Встановлення     черговостi державний Вiддiл державно.і. проводиться у строк, що,

розгляду заяв, заре€строваних у ре€стратор ре€страцi.і. речових не перевищус п яти
базi даних заяв. прав на нерухоме робочих днів з дня

майно управління Ре€СТРаЦi.1.ВiдПОВ1дНО.1.

державно.і.ре€страцi.і. заяви в державномуре€стрiправабоустрокдваробочiднi,устрокОдинробочийдень,устрок2години,взалежностiвiдрозмiрусплаченогоадмiнiстративногозбору

4.  Перевiрка документiв  та/або державний Вiшiл державно.і. проводиться у строк, що `,

вiдомостей державного ресстру ре€стратор реестрацi.і. речових не перевищус п яти
прав,       вiдомостей       ресстрiв(кадастрiв),автоматизованихiнформацiйнихсистемнанаявнiстьпiдставдлязупиненнярозглядузаяви,зупиненнядержавно.і.реестрацi.і.прав,вiдмовиупроведеннiдержавно.і.ре€страцi.і.правтаприйняттявiдповiднихрiшень. прав на нерухоме робочих днів з дня

майно управлiння ресстрацi.і. вiдповідноі
державн о.і. р есстрацi.і. заяви в державномуресстрiправабоустрокдваробочiднi,устрокодинробочийдень,устрок2години,взалежностiвiдрозмiрусплаченогоадмiнiстративногозбору

5.    Прийняття    рiшення    про державний Вiддiл державно.і. проводиться у строк, що,

державну   ресстрацiю   прав   (у ре€стратор ресстрацi.і. речових не перевищус п яти

разi    вiдсутностi    пiдстав    длязупиненнярозглядузаяви, прав на нерухоме РОбОЧИХ дН1В З дНЯ
майно управління РеССТРаЦi.1. ВiдПОВ1дНО.1.

зупинення державно.і. ресстрацi.і.прав,вiдмовиупроведеннiдержавно.і.ресстрацi.і.прав). державно.і. ресстраціі заяви в державномуресстрiправабоустрокдваробочiднi,устрокодинробочийдень,устрок2години,взалежностiвiдрозмiрусплаченогоадмiнiстративногозбору

6.       Вiдкриття       роздiлу       в державний Вiшiл державно.і. проводиться у строк, що

державному ресстрi прав та/або ре€стратор ре€страцi.і. речових не перевищуе п'яти
внесення до вiдкритого роздiлу прав на нерухоме РОбОЧИХ дН1В З дНЯ

або       спецiального       роздiлу майно управлiння Ре€СТРаЦ11 В1дПОВ1дНО1

державно го       р е с стру       пр аввiдповiднихвiдомостейпроречовiправананерухомемайнота.і.хобтяження,прооб'сктитасуб'€ктiвцихправ; державн о.і. р е€страці.і. заяви в державномуресстрiправабоустрокдваробочiднi,устрокодинробочийдень,устрок2години,взалежностiвiдрозмiрусплаченогоадмiнiстративногозбору

7.    '  Формування      витягу      з державнии Вiддiл державно.і. проводиться у строк, що,

державного  ре€стру  прав  про ре€стратор реестрацi.і. речових не перевищу€ п яти



проведену державну реестрацiю прав на нерухоме РОбОЧИХ дН1В З дНЯ
прав         для         подальшого майно управлiння ре€страцi.і.вiдповiдно.і.
використання заявником. державно.і. ресстрацi.і. заяви в державномуре€стрiправабоустрокдваробочiднi,устрокодинробочийдень,устрок2години,взалежностiвiдрозмiрусплаченогоадмiнiстративногозбору

8.       Видача      /      отримання Адмiнiстратор Вiддiл центр надання У строк, з урахуванням
документiв      за      результатом адмiнiстративних якого сплачено
розгляду заяви.Заборонясться               видав ати послуг управлiння адмiнiстративний збiр за

надання державну ре€страцiю
адмiнiстративних прав

з аявнику         до кум енти         з арезультатомрозглядузаявусферiдержавно.і.ре€страцi.і.правустроки,меншi,нiжтi,зурахуваннямякихнимсплаченоадмiнiстративнийзбipзадержавнуресстрацiюправвiдповiднодочастинпершо.і.тадруго.і.статгi34ЗаконуУкра.і.ни«Продержавнуре€страціюречовихправнанерухомемайнота.і.хобтяжень»вiдо1липня2004року№1952-IV. послуг


