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з надання адмiнiстративно.і. послуги:
<дЕржАвнА рЕ€стрАц1я 1нших (в1дм1нних в1д прАвА влАсност1)

РЕЧОВИХ ПРАВ 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.   Прийняття   /   отримання Адмiнiстратор Вiдцiл центр надання У момент звернення
документiв      для      державно.і. адмiнiстративних заявника
ресстрацi.і. прав,  формування та послуг управлiння
ресстрацiя  заяви   в   базi   даних надання
заяв. адмiнiстративнихпослуг

2. Виготовлення електронних Адмiнiстратор Вiдцiл ценкр надання У момент звернення
копiй документiв,  поданих для адмiнiстративних заявника
державно.і.      реестрацi.і.      прав, послуг управлiння
шляхом    сканування    (у    разi надання
подання документiв у паперовiй адмiнiстративних
формi)   та   .і.х   розмiщення    удержавномуреестрiправ.Заява,заресстрованаубазiданихзаяв,таелектроннiкопi.і.оригiналiвдокументiвчивiдповiднооформленихкопiйдокументiвнеобхiднихдлядержавно.і.ресстрацi.і.,виготовленiшляхомскануваннятадолученiдотако.і.заяви,задопомогоюпрограмнихзасобiвведеннядержавногорееструправпередаютьсянарозглядсуб'€ктудержавно.і.ресстрацi.і.прав(державномуре€стратору). послуг



3.     Встановлення     черговостi державний Вiдцiл державно.і. проводиться у строк, що
розгляду заяв, зареестрованих у ре€стратор ресстрацi.і. речових не перевищу€ п'яти
базi даних заяв. прав на нерухоме робочих днiв з дня

майно управлiння ре€страцi.і.вiдповiдно.і.
державно.і.реестрацi.і. заяви в державномуре€стрiправабоустрокдваробочiднi,устрокодинробочийдень,устрок2години,взалежностiвiдрозмiрусплаченогоадмiнiстративногозбору

4.  Перевiрка документiв  та/або державний Вiдцiл державно.і. проводиться у строк, що
вiдомостей державного ре€стру ресстратор реестрацi.і. речових не перевищу€ п'яти
прав,       вiдомостей       ре€стрiв прав на нерухоме робочих днiв з дня
(кадастрiв),       автоматизованих майно управління ре€страцi.і.вiдповiдно.і.
iнформацiйних      систем      на державно.і.ресстрацi.і. заяви в державному
наявнiсть пiдстав для зупинення ре€стрi прав або у строк
р озгляду      з аяви ,      зуп и нення два робочi днi, у строк
державно.і.      ре€страцi.і.      прав, один робочий день, у
вiдмови у проведеннi державно.і. строк 2 години, в
ре€страцi.і.   прав   та   прийняття залежностi вiд розмiру
вiдповiдних рiшень. сплаченогоадмiнiстративного збору

5.    Прийнятгя    рiшення    про державний Вiдцiл державно.і. проводиться у строк, що
державну   реестрацiю   прав   (у ре€стратор ре€страцi.і. речових не перевищуе п'яти
разi    вiдсутностi    пiдстав    для прав на нерухоме робочих днiв з дня
зупинення      р оз гляду      з аяви , майно управлiння реестрацi.і.вiдповiдно.і.
зупинення державно.і. реескрацi.і. державно.і.ре€страцi.і. заяви в державному
прав,   вiдмови   у   проведеннi реестрi прав або у строк
державно.і. ре€страцi.і. прав). два робочi днi, у строкодинробочийдень,устрок2години,взалежностiвiдрозмiрусплаченогоадмiнiстративногозбору

6.       Вiдкриття       роздiлу       в державний Вiдцiл державно.і. проводиться у строк, що
державному реескрi прав та/або ресстратор ре€страцi.і. речових не перевищус п'яти
внесення до вiдкритого роздiлу прав на нерухоме робочих днiв з дня
аб о       сп ецi альн ого       р оздiлу майно управлiння ре€страцi.і.вiдповiдно.і.
державного       ресстру       прав державно.і.реестрацi.і. заяви в державному
вiдповiдних    вiдомостей    про реестрi прав або у строк
речовi права на нерухоме майно два робочi днi, у строк
та .і.х обтяження, про об'скти та один робочий день, у
суб'€ктiв цих прав; строк 2 години, взалежностiвiдрозмiрусплаченогоадмiнiстративногозбору

7.      Формування      витягу      з державний Вiдцiл державно.і. проводиться у строк, що
державного  ресстру  прав  про ресстратор ресстрацi.і. речових не перевищус п'яти



проведену державну ресстрацiю прав на нерухоме робочих днiв з дня
прав         для         подальш ого майно управління ре€страцi.і.вiдповiдно.і.
використання заявником. державно.і. ресстрацi.і. заяви в державномуре€стрiправабоустрокдваробочiднi,устрокодинробочийдень,устрок2години,взалежностiвiдрозмiрусплаченогоадмiнiстративногозбору

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

надання державну ре€страцiю
адмiнiстративних прав

заявнику         докум енти         з арезультатомрозглядузаявусферiдержавно.і.ре€страцi.і.правустроки,меншi,нiжтi,зурахуваннямякихнимсплаченоадмiнiстративнийзбipзадержавнуреестрацiюправвiдповiднодочастинпершо.і.тадруго.і.статгi34ЗаконуУкра.і.ни«Продержавнуре€страціюречовихправнанерухомемайнота.і.хобтяжень»вiдо1липня2004року№1952-IV. послуг


