
Ёii::ig::::::упослуг
О.1. МiСЬКО.1. РадИ

олодимир СУХАРНИКОВ

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

2 Iнформацiя  щодо  режиму департамент з надання адмiнiстративних послуг
роботи МИКОЛа1ВСЬКО1 М1СЬКО1 РадИ:

Понедiлок 9.00-17.ОО
Вiвторок9.00-17.00
Середа 9.00-20.00
Четвер 9.00-17.00

П'ятниця 9.00-16.00
Субота9.00-16.00

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

без перерви на обiд крiм святкових та вих::Э±:!±±±:i

3 Телефон/факс     (довiдки),адресаелектронно.і.поштитавеб-сайт
тел. (0512) 37-25-53

Но  мативнi акти  якими регламентусться надання адмiнiстративно.і. послуги
4

р,ЗакониУкра.і.ни
Закон   Укра.і.ни   «Про   державну   ресстрацiю   речових   прав   нанерухомемайнота.і.хобтяжень»вiдо1липня2004року№1952-IV

(далi -Закон).ПостановаКабiнету Мiнiстрiв Укра.і.ни вiд 25` грудня 2015 року №

5 Акти Кабiнету Мiнiстрiвукра'1`ни
1127 «Про державну ресстрацiю речових прав на нерухоме маино та•і.х обтяжень» (зi змiнами);постановаКабiнетуМiнiстрiв Укра.і.ни вiд 26 жовтня 2011 року №

1141   «Про  затвердження  Порядку  ведення  державного  ре€стру
речових прав на нерухоме майно».НаказМiнiстерстваюстицi.і.Укра.і.ни вiд 28 березня 2016 року №

6 Акти центральних органiввиконавчо.і.влади
898/5   «Про   врегулювання   вiдносин,   пов'язаних   з   державною
ресстрацi€ю речових прав на нерухоме майно, що розташоване на



I 2тимчасовоокупованiй    територi.і.    Укра.і.ни»,    заре€стрований    уМiнiстерствiюстицi.і.Укра.і.ни29березня2016рокуза№468/28598;наказМiнiстерстваюстицi.і.Укра.і.нивiд21листопада2016року

№ 3276/5 «Про затвердження Вимог до оформлення заяв та рiшень
у сферi державно.і. реестрацi.і. речових прав на нерухоме майно та .і.хобтяжень»,заресстрованийуМiнiстерствiюстицi.і.Укра.і.ни21

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.
7.1 Пiдстави для вiдмови у Заява  про  проведення  ресстрацiйних  дiй  в  державному  ре€стрi

прийнятгi заяви пронаданняадмiнiстративно.і.послуги прав не приймасться в разi:
1)       вiдсутностi       документа,       що       пiдтверджу€       оплату

адмiнiстративних  послуг,  або  внесення  вiдповідно.і.  плати  не  в
повному обсязi;

2) невстановлення особи заявника чи обсягу його повноважень на
подання вiдповiдно.і. заяви;

3) вiдсутностi в державному земельному кадастрi вiдомостей про
земельну  дiлянку  (у  разi  державно.і.  ре€страцi.і.  прав  на  земельну
дiлянку).

8 Вичерпний перелiкдокументiв,необхiднихдляотримання 1.  Заява  про  внесення  змiн  до  записiв  державного  ре€стру
речових прав на нерухоме майно та .і.х обтяжень:

• форму€ться уповноваженою особою органу державно.і. ре€страціі
адмiнiстративно.і. послуги прав (адмiнiстратор ЦНАП);

-  подасться  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  встановлюс
особу заявника.

Встановлення   особи   здiйснюсться   за  паспортом   громадянина
Укра.і.ни   або   за   iншим   документом,   що   посвiдчу€   особу   тапiдтверджусгромадянствоУкра.і.ни,передбаченимЗакономУкра.і.ни

"Про  Сдиний державний демографiчний ресстр та документи,  щопiдтверджуютьгромадянствоУкра.і.ни,посвiдчуютьособучи.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.Уразiподаннязаявиуповноваженою на те особою, уповно1:ажен?особаперевiрЯ€обсягповноваженьтако.і.особинапідставі

документа,  що  пiдтверджу€ .1-1. повноваження дiяти  в1д 1мен1  1ншо1особи.

для   цiлей   проведення   ре€страцiйних   дiй   документом,   щопiдтверджуеповноваженнядiятивiдiменiiншо.і.особи,сдокумент

що   пiдтверджус   повноваження   законного   представника   особинотарiальнопосвiдченадовiренiстьабовiдомостiзСдиного



державного ре€стру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприсмцiв та
громадських  формувань  про  особу,  уповноважену дiяти  вiд  імені
юридично.і. особи.

3. документ, що пiдтверджус сплату адмiнiстративного збору.
4. документ, що підтверджус визначення часток у праві спільноі

власностi   чи   .і.х   змiни,   змiни   суб'скта   управлiння   об'€ктами
державно.і.    власностi,    змiни    правонабувача    речового    права,
похiдного вiд права власностi,  строку дi.і. такого речового права,  а
також   змiни   обтяжувача,   особи,   в   iнтересах   яко.і.   встановлено
обтяження речових прав, чи змiни умов обтяження.

5.  Вiдповiдно до  п.  2  ст.  26  Закону у разi допущення технічно.і.
помилки  (граматично.і.,  арифметично.і.  чи  iншо.і.  помилки)  пiд  час
внесення вiдомостей про речовi права, обтяження речових прав до
державного    ре€стру    прав    державний    ре€стратор    самостiйно
виправля€ таку помилку,  за умови  що  документи  за результатом
розгляду заяви заявнику не видавалися.

У   разi   якщо   допущена   технiчна   помилка,   виявлена   після
отримання  заявником  документiв  за  результатом  розгляду  заяви,
така помилка виправля€ться державним ресстратором виключно на
пiдставi заяви особи, вiдомостi про речовi права, обтяження речових
прав яко.і. мiстять таку помилку.

У разi якщо допущена технiчна помилка вплива€ на права третіх
осiб,    така    помилка    виправля€ться    державним    ресстратором
виключно на пiдставi судового рiшення.

6.  У  випадках,  передбачених  Законом  Укра.і.ни  «Про  державну
ресстрацiю  речових  прав  на  нерухоме  майно  та  .і.х  обтяжень»  (зiзмiнами)вiд1липня2004року№1952-IV,пунктами41-56,57-60,

62-70, 75-76 Порядку 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.

Вiдповiдно до  п.  5  ст.  12  Закону  змiна iдентифiкацiйних даних
суб'€кта  речового  права,  обтяження  речового  права  та/або  змiнахарактеристикоб'€ктанерухомогомайнаневпливаютьнадi.і.особи,

спрямованi  на  набуття,  змiну  або  припинення  речових  прав  на
нерухоме майно та .і.х обтяжень.

Змiни характеристик об' скта нерухомого майна, розташованого на
земельнiй    дiлянцi,    вносяться    пiд    час    проведення   державноі
ре€страцi.і.  права  власностi  на  такий  об'скт  у  результатi  вчинення
дiй, спрямованих на набуття, змiну або припинення речових прав.

9 Спосiб подання Одержувач   адмiнiстративно.і.   послущ    подас    документи    якi
документiв, необхiднихдляотриманняадмiнiстративно.і.послуги приймаються за описом (картка прийому заяви),  примірник якого

видасться заявнику з вiдмiткою про дату прийняття документів та
пiдписом уповноважено.і. особи.

10 Платнiсть (безоплатнiсть)наданняадмiнiстративно.і.послуги Адмiнiстративна  послуга  надасться  платно,  ,  за  виключенням
суб'€ктiв  передбачених  ч.8  ст.34    Закон  Укра.і.ни  «Про  державнуре€страцiюрейовихправнанерухомемайнота.і.хобтяжень»,а

саме:
1)  фiзичнi  та  юридичнi  особи  -  пiд  час  проведення  державно.і.

ре€страцi.і. прав, якi виникли та оформленi до проведення державно.і.
ресстрацi.і. прав у порядку, визначеному цим Законом;

2) громадяни, вiднесенi до категорiй 1 i 2 постраждалих внаслідок



Чорнобильсько.і.катастрофи;
3)  громадяни,  вiднесенi  до  категорi.і.  3  постраждалих  внаслiдок

Чорнобильсько.і. катастрофи, якi постiйно проживають до вiдселення
чи самостiйного переселення або постiйно працюють на територi.і.
зон   вiдчуження,   безумовного   (обов'язкового)   i   гарантованого
добровiльного вiдселення, за умови, що вони станом на 1 сiчня 1993
року прожили або вiдпрацювали в зонi безумовного (обов'язкового)
вiдселення   не   менше   двох   рокiв,   а   в   зонi   гарантованого
добровiльного вiдселення - не менше трьох рокiв;

4)   громадяни,   вiднесенi   до  категорi.і.  4   потерпiлих  внаслiдок
Чорнобильсько.і. катастрофи, якi постiйно працюють i проживають
або    постiйно    проживають    на    територi.і.    зони    посиленого
радiоекологiчного контролю, за умови, що станом на  1  сiчня  1993
року вони прожили або вiдпрацювали в цiй зонi не менше чотирьох
рокiв;

5) особи з iнвалiднiстю внаслiдок друго.і. свiтово.і. вiйни, особи з
числа учасникiв  антитерористично.і. операцi.і., учасникiв  здiйснення
заходiв  i3  забезпечення  нацiонально.і.  безпеки  i  оборони,  вiдсiчi  i
стримування  збройно.і. агресi.і. Росiйсько.і.  Федерацi.і. у донецькiй  та
Луганськiй  областях,  яким  надано  статус  особи  з  iнвалiднiстю
внаслiдок   вiйни   або   учасника   бойових   дiй,   та   сiм"і.   во.і.нiв
(партизанiв), якi загинули чи пропали безвiсти, i прирiвнянi до них у
встановленому порядку особи;

6) особи з iнвалiднiстю I та 11 груп;
7) Нацiональний банк Укра.і.ни;
8) органи державно.і. влади, органи мiсцевого самоврядування;
9)  iншi  особи  за  рiшенням  сiльсько.і.,  селищно.і.,  мiсько.і.  ради,

виконавчий    орган   яко.і.   здiйсню€    функцi.і.   суб'скта   державно.і.
ре€страцi.і. прав.

За внесення  змiн  до  записiв  державного  реестру  прав,  у  тому
числi виправлення технiчно.і. помилки, допущено.і. з вини заявника,
справлясться  адмiнiстративний  збiр  у  розмiрi  0,04  прожиткового
мiнiмуму для працездатних осiб.

Адмiнiстративний  збiр  не  справлясться  за  внесення  до  записiв
державного   ре€стру   прав   змiн,   пов'язаних   iз   приведенням   у
вiдповiднiсть i3 законами Укра.і.ни, а також у випадку виправлення
технiчно.і. помилки.

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

12 Перелiк пiдстав для 1)   подання   документiв   для   державно.і.   ре€страцi.і.   прав   не   в
зупинення розгляду повному обсязi, передбаченому законодавством;
документiв, поданих для 2) неподання заявником чи неотримання державним ресстратором
державно.і.ресстрацi.і. у порядку, визначеному у пунктi 3 частини третьо.і. стапi  10 цього

Закону, iнформацi.і. про заресстрованi до о1  сiчня 2013  року речовi
права   на   вiдпQвiдне   нерухоме   майно,   якщо   наявнiсть   тако.і.
iнформацi.і. € необхiдною для державно.і. ресстрацi.і. прав;

3) направлення запиту до суду про отримання копi.і. рiшення суду

13 Перелiк пiдстав для заявлене   речове   право,   обтяження   не   пiдлягають   державнiй
вiдмови у державнiй ре€страцi.і. вiдповiдно до Закону Укра.і.ни «Про державну ре€страцiю
реестрацi.і. речових прав на нерухоме майно та .і.х обтяжень»;

поданi документи не дають змоги встановити набуття, змiну або



припинення речових прав на нерухоме майно та .і.х обтяження;
наявнi  суперечностi  мiж  заявленими  та  вже  заре€строваними

речовими правами на нерухоме майно та .і.х обтяженнями;
наявнi заре€строванi обтяження речових прав на нерухоме майно;
вiдповiднi змiни до записiв державного ресстру речових прав на

нерухоме майно уже внесенi;
i3 заявою звернулась неналежна особа;
надходження    вiдповiдно    до    Порядку    державно.і.    ре€страцi.і.

речових  прав  на  нерухоме  майно  та  .і.х  обтяжень,  затвердженого
постановою                 Кабiнету                 Мiнiстрiв                 Укра.і.ни
вiд 25 грудня 2015 року «Про державну ресстрацiю речових прав на
нерухоме   майно   та   .і.х   обтяжень»   (зi   змiнами)   вiдомостей   з
державного  земельного  кадастру  про  вiдсутнiсть  в  останньому
вiдомостей про земельну дiлянку.
Рiшення про вiдмову у внесеннi змiн до запису державного ресстру
речових прав на нерухоме майно повинно мiстити вичерпнии перелік
обставин, що стали пiдставою для його прийняття

14 Результат надання Внесення  виправлення  вiдповiдних  вiдомостей  до  державного
адмiнiстративно.і. послуги ресстру прав;

витяг з державного ре€стру речових прав на нерухоме майно;
рiшення  про  вiдмову  у  внесеннi  змiн  до  запису  державного

ресстру речових прав на нерухоме майно
15 Способи отримання Шляхом звернення до  адмiнiстратора ЦНАП результат надання

вiдповiдi Фезультату) адмiнiстративно.і.    послуги    нада€ться    суб'€кту    звернення    або
уповноваженiй особi при наявностi документа, що посвiдчус особу.

Рiшення  державного  ре€стратора,  витяг  з  державного  ре€стру
прав   про   проведену   державну   ре€страцiю   прав   надаються   в
електроннiй та (за бажанням заявника) в паперовiй формi.

Забороня€ться   видавати   заявнику   документи   за   результатом
розгляду  заяв  у  сферi  державно.і. ре€страцi.і. прав  у  строки,  менші,
нiж тi, з урахуванням яких ним сплачено адмiнiстративний збiр за
державну  реестрацiю  прав  вiдповiдно  до  частин  першо.і. та друго.і.
статтi 34 Закону.


