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тЕхнолог1ч

зАтвЕрджую

департамент з надання адмiнiстративних послуг Микола.і.всько.і. мiсько.і. ради

з надання адмiнiстративно.і. послуги :
<дЕржАвнА рЕ€стрАц1я оБтяжЕнь нЕрухомого мАйнА»

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 Вiддiл центр надання У момент звернення
копiй документiв,  поданих для адмiнiстративних заявника
державно.і.      ресстрацi.і.       прав, послуг управлiння
шляхом    сканування    (у    разi надання
подання документiв у паперовiй адмiнiстративних
формi)    та   .і.х   розмiщення    удержавномуре€стрiправ.Заява,заре€строванаубазiданихзаяв,таелектроннiкопi.і.оригiналiвдокументiвчивiдповiднооформленихкопiйдокументiвнеобхiднихдлядержавно.і.ресстрацi.і.,виготовленiшляхомскануваннятадолученiдотако.і.заяви,задопомогоюпрограмнихзасобiвведеннядержавногоресструправпередаютьсянарозглядсуб'ектудержавно.і.ресстрацi.і.прав(державномуре€стратору). послуг



3.      Встановлення     черговостi державний Вiшiл державно.і. ре€страцiйнi дi.l.
розгляду заяв, заресстрованих у ре€стратор ре€страцi.і. речових здiйснюються в день
базi даних заяв. прав на нерухоме ре€страцi.і.вiдповiдно.і.

майно управлiння заяви в державному
державно.і.ре€страцi.і. ре€стрi прав

4.  Перевiрка документiв  та/або державний Вiдцiл державно.і. Ре€страцiйнi дi.і.
вiдомостей державного ресстру реестратор реестрацi.і. речових здiйснюються в день
прав,       вiдомостей       ре€стрiв прав на нерухоме ре€страцi.і.вiдповiдно.і.
(кадастрiв),       автоматизованих майно управлiння заяви в державному
iнформацiйних       систем       нанаявнiстьпiдставдлязупиненнярозглядузаяви,зупиненнядержавно.і.ресстрацi.і.прав,вiдмовиупроведеннiдержавно.і.реестрацi.і.правтаприйнятгявiдповiднихрiшень. державно.і. ре€страцi.і. ре€стрi прав

5.    Прийняття    рiшення    про державний Вiдiл державно.і. Ре€страцiйнi дi.і.
державну   ресстрацiю   прав   (у ре€стратор ресстрацi.і. речових здiйснюються в день
разi    вiдсутностi    пiдстав    для прав на нерухоме ре€страцi.і. вiдповiдно.і.
зупинення      ро з гляду      з аяви , майно управлiння заяви в державному
зупинення державно.і. ре€страцi.і.прав,вiдмовиупроведеннiдержавно.і.ре€страцi.і.прав). державно.і.ре€страцi.і. ре€стрi прав

6.       Вiдкритгя       роздiлу       в державний Вiддiл державно.і. Реестрацiйнi дi.і.

державному ресстрi прав та/або ре€стратор ре€страцi.і. речових здiйснюються в день
внесення до вiдкритого роздiлу прав на нерухоме ре€страцi.і.вiдповiдно.і.
або       спецiального       роздiлу майно управлiння заяви в державному
державн о го       р е естру       пр аввiдповiднихвiдомостейпроречовiправананерухомемайнота.і.хобтяження,прооб'сктитасуб'ектiвцихправ; державно.і.ре€скрацi.і. ре€стрi прав

7.      Формування      витягу      з державний Вiдцiл державно.і. Ре€страцiйнi дi.і.
державного  реестру  прав  про реестратор ре€страцi.і. речових здiйснюються в день
проведену державну ре€страцiю прав на нерухоме ре€страцi.і.вiдповiдно.і.
пр ав         для         п одальшого майно управлiння заяви в державному
використання заявником. державно.і.ре€страцi.і. ре€стрi прав

8.       Видача      /       отримання Адмiнiстратор Вiдцiл ценкр надання В день ре€страцi.і.
документiв      за      результатом адмiнiстративних вiдповiдно.і. заяви в
розгляду заяви. послуг управлiння державному ре€стрi прав

надання пiсля проведення
адмiнiстративнихпослуг реестрацiйних дiй


