
1 Мiсцезнаходження 54001, Микола.і.вська обл., м. Микола.і.в, вул. Адмiральська 20

2 1нформація  щодо  режимуроботи департамент з надання адмiнiстративних послугМИКОЛа.1.ВСЬКО.1.МiСЬКО.1.РадИ:

Понедiлок 9.00-17.00
Вiвторок 9.00-17.00
Середа 9.00-20.00
Четвер 9.00-17.00

П'ятниця 9.00-16.00
Субота 9.00-16.00

Час прийому суб'сктiв звернення:
Понедiлок-четвер:      9.00-17.00
П'ятниця:                        9.00 -16.00

без перерви на обiд крiм святкових та вихiдних днiв
3 Телефон/факс     (довiдки),адресаелектронно.і.поштитавеб-сайт

тел.  (0512) 37-25-53

Нормативнi акти, якими регламентусться надання адмiнiстративно.і. посл  ги
4 Закони Укра.і.ни

уЗаконУкра.і.ни«Продержавнуре€страцiюречових   прав   нанерухомемайнота.і.хобтяжень»вiдо1липня2004року№1952-IV(далi-Закон).

5 Акти Кабінету Мiнiстрiвукра.1'ни Постанова Кабiнету Мiнiстрiв Укра.і.ни вiд 25 грудня 2015 року №1127«Продержавнуре€страцiюречовихправнанерухомемайнота•і.хобтяжень»(зiзмiнами);

постанова Кабiнету Мiнiстрiв Укра.і.ни вiд 26 жовтня 2011 року №1141«ПрозатвердженняПорядкуведеннядержавногоресстру

речових прав на нерухоме майно».
6 Акти центральних органiввиконавчо.і.влади Наказ Мiнiстерства юстицi.і. Укра.і.ни вiд 28 березня 2016 року №898/5«Проврегулюваннявiдносин,пов'язанихздержавною

реестрацісю речових прав на нерухоме майно, що розташоване на



тимчасово    окупованiй    територi.і.    Укра.і.ни»,    заре€стрований    у
Мiнiстерствi юстицi.і. Укра.і.ни 29 березня 2016 року за № 468/28598;

наказ Мiнiстерства юстицi.і. Укра.і.ни вiд 21 листопада       2016 року
№ 3276/5 «Про затвердження Вимог до оформлення заяв та рiшень
у сферi державно.і. ре€страцi.і. речових прав на нерухоме майно та .і.х
обтяжень»,   заресстрований   у   Мiнiстерствi   юстицi.і.   Укра.і.ни   21
листопада 2016 року за № 1504/29634

Умови отримання адмiнiстративно.і. послуги
7 Пiдстава для отримання Звернення    заявника    (фiзично.і.    або    юридично.і.    особи)    або

адмiнiстративно.і. послуги уповноважено.і. особи.
8 Вичерпний перелiк 1. Заява про скасування державно.і. ресстрацi.I. прав:

документiв, необхiдних для -    форму€ться   уповноваженою    особою    органу   державно.і.
отримання адмiнiстративно.і. ресстрацi.і. прав (адмiнiстратор ЦНАП);
послуги - пода€ться в електроннiй формi через веб-портал Мiнiстерства

ЮСТИЦi.1.УКРа.1.НИ.

2.   документ,   що   посвiдчус   особу   заявника.    Пiд   час
формування та ре€страцi.і. заяви уповноважена особа фронт-офiсу
встановлю€ особу заявника.

Встановлення  особи  здiйсню€ться  за паспортом  громадянина
Укра.і.ни  або  за  iншим  документом,   що   посвiдчус  особу  та
пiдтверджу€    громадянство    Укра.і.ни,    передбаченим    Законом
Укра.і.ни   "Про   Сдиний   державний   демографiчний   ресстр   та
документи,      що      пiдтверджують      громадянство      Укра.і.ни,
посвiдчують особу чи .і-і. спецiальний статус":

- паспорт громадянина Укра.і.ни для ви.і.зду за кордон;
- дипломатичний паспорт Укра.і.ни;
-службовий паспорт Укра.і.ни;
- посвiдчення особи моряка;
- посвiдчення члена екiпажу;
- посвiдчення особи на повернення в Укра.і.ну;
• тимчасове посвiдчення громадянина Укра.і.ни;.
Особа iноземця та особа без  громадянства встановлюються за

паспортним документом iноземця.
У   разi   подання   заяви    уповноваженою    на   те   особою,

уповноважена особа перевiряс обсяг повноважень тако.і. особи на
пiдставi  документа,  що  пiдтверджу€  .і-і.  повноваження  дiяти  вiд
iменi iншо.і. особи.

для   цiлей   проведення   ре€страцiйних  дiй   документом,   що
пiдтверджуе   повноваження   дiяти   вiд   iменi   iншо.і.   особи,   с
документ, що пiдтверджуе повноваження законного представника
особи,   нотарiально   посвiдчена   довiренiсть   або   вiдомостi   з
Сдиного  державного  ресстру  юридичних  осiб,  фiзичних  осiб  -
пiдприсмцiв та громадських формувань про особу, уповноважену
дiяти вiд iменi юридично.і. особи.

3. Рiшення суду, що набрало законно.і. сили.
Ухвалення судом рiшення про скасування рiшення державного

ре€стратора про державну ре€страцiю прав, визнання недiйсними
чи скасування документiв, на пiдставi яких проведено державну
ре€страцiю  прав,  а також  скасування  державно.і. ре€страцi.і. прав
допуска€ться  виключно  з  одночасним  визнанням,  змiною  чи
припиненням  цим  рiшенням  речових  прав,  обтяжень  речових
прав,  заре€строваних  вiдповiдно до законодавства (за наявностi



таких прав).
4. У випадках, передбачених Законом Укра.і.ни «Про державну

ресстрацiю речових прав на нерухоме майно та .і.х обтяжень» (зi
змiнами) вiд 1 липня 2004 року № 1952-IV, Порядком державно.і.
ресстрацi.і. прав на нерухоме майно та .і.х обтяжень, затверджений
постановою  КМУ  вiд  25  грудня  2015  р.  №   1127  додатково
подаються iншi документи.

9 Спосiб подання документiв, Одержувач   адмiнiстративно.і.   послуги    пода€   документи   якi
необхiдних для отримання приймаються   за   описом,   копiя   якого   видасться   заявнику   з
адмiнiстративно.і. послуги вiдмiткою    про    дату    прийняття    документiв    та    пiдписом

уповноважено.і. особи.
10 Платнiсть (безоплатнiсть)наданняадмiнiстративно.і.послуги

Безоплатно

11 Строк надання Ре€страцiйнi дi.і. здiйснюються в день ре€страцi.і. вiдповiдно.і. заяви
адмiнiстративно.і. послуги в державному ресстрi прав.

12 Перелiк пiдстав для Розгляд заяви про державну ре€страцiю прав може бути зупинено
зупинення розгляду державним ресстратором виключно у таких випадках:
документів, поданих длядержавно.і.ре€страцi.і. 1)  подання  документiв  для  державно.і.  ре€страцi.і.  прав  не  в

повному обсязi, передбаченому законодавством;
2)    неподання    заявником    чи    неотримання    державним

ре€стратором у порядку, визначеному у пунктi 3 частини третьо.і.
статтi 10 ЗаконуУкра.і.ни «Про державну ре€страцiю речових прав
на нерухоме майно та .і.х обтяжень», iнформацi.і. про заре€строванi
до о1 сiчня 2013 року речовi права на вiдповiдне нерухоме майно,
якщо  наявнiсть  тако.і.  iнформацi.і.  с  необхiдною  для  державно.і.
ресстрацi.і. прав ;
3) направлення запиту до суду про отримання копi.і. рiшення суду.

13 Перелiк пiдстав для вiдмови У    державнiй    ре€страцi.і.   прав    та   .і.х    обтяжень    може    бути
у державнiй ресстрацi.і. вiдмовлено у разi, якщо:

1) заявлене речове право, обтяження не пiдлягають державнiй
ресстрацi.і. вiдповiдно до цього Закону;

2)  заява  про  державну  ресстрацiю  прав  подана  неналежною
особою;

3)  поданi документи  не  вiдповiдають  вимогам,  встановленим
цим Законом;

4) поданi документи не дають змоги встановити набуття, змiну
або   припинення   речових   прав   на   нерухоме   майно   та   .і.х
обтяження;

5) наявнi суперечностi мiж заявленими та вже заресстрованими
речовими правами на нерухоме майно та .і.х обтяженнями;

6)  наявнi  заресстрованi  обтяження речових  прав  на  нерухоме
майно;

7) заяву прО державну ре€страцiю обтяжень щодо попереднього
правонабувача подано пiсля державно.і. ре€страцi.і. права власностi
на таке майно за новим правонабувачем;

8)      пiсля     завершення      строку,      встановленогочастиною
тDетьою статтi  23  цього  Закону,  не усуненi  обставини,  що  бущ
пiдставою для прийняття рiшення про зупинення розгляду заяви
про державну ресстрацiю прав;



4                                                     •.   обтяжень пiд час

вт
9) заяву про державну ре€страцію прав та іхчиненнянотарiально.і.дi.і.знерухомиммайном,   об'€ктомнезавершеногобудiвництваподанонедонотарiуса,якийвчинив

аку дiю;10)заяву  про  державну  ре€страцiю  прав  та  .і.х  обтяжень  велектроннiйформiподаноособою,яказгідноі3законодавствомнема€повноваженьподаватизаявивелектроннiйформi;11)заявникомподанотiсамiдокументи,напідставiякихзаявленеречовеправо,обтяженнявжезаре€строваноу

державному ре€стрi прав;12)заявника,якийзвернувся    i?    заявор   про   державнуресстрацiюправ,щоматименаслідкомвідчуженнямайна,внесенодоСдиногорееструборжникiв;13)надходженнявiдповiднодоПорядкудержавно.і.ре€страцi.і.речовихправнанерухомемайнота.і.хобтяжень,затвердженогопостановоюКабiнетуМiнiстрiвУкра.і.нивiд25грудня2015року«Продержавнуре€страцiюречовихправнанерухомемайнота.і.хобтяжень»(зi.змiна.ми),вiдомостейздержавногоземельногокадаструпровідсутністьвостанньому

вiдомостей про земельну ділянку.Рiшенняпровiдмовувдержавнiй  ре€страцi.і.  прав  повинномiститивичерпнийперелiкобставин,щосталипiдставоюдляйогоприйняття.жавногоре€стру

14 Результат наданняадмiнiстративно.і.послуги Внесення   відповідних   відомостеи   до   дерречовихправнанерухомемайнотавитягздержавного ресструречовихправнанерухомемайновпаперовiйчиелектронніи

формi;рiшення  про  вiдмову  у  державнiй  ресстрацi.і.  i3  з.азначеннямвиключногоперелiкупiдставдлявинесеннявідповiдногорiшення.НАПезльтатнадання

15 Способи отриманнявiдповiдi(результату) Шляхомзверненнядо адміністратораЦ         р   уадмiнiстративно.і.послугинадастьстсуб'ектузвернення.  абоуповноваженiйособiпринаявностідокумента,щопосвідчу€

особу.Рiшення державного ре€стратора,  витяг.з державного ре€струправпропроведенудержавнуресстраціюправнадаютьсявелектроннiйта(забажаннямзаявника)впаперовiйформi.


