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1НФОРМ`ХШ1йНА КАРТКА № 4
адмiнiстративно.і. послуги

«дЕржАвнА рЕ€стрАц1я оБтяжЕнь нЕрухомого
мАинА»

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

(вiддiл державно.1. ресстрацi.і. речових прав на нерухоме майно
управління державно.і. ресстрацi.і)

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

2 Iнформацiя  щодо  режиму департамент з надання адмiнiстративних послуг
роботи Микола.і.всько.і. мiсько.і. 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'€ктiв 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. послуги
4 Закони Укра.і.ни Закон   Укра.і.ни   «Про   державну   ресстрацiю   речових   прав   на

нерухоме майно та .і.х обтяжень» вiд о1  липня 2004 року №1952-IV
(далi -Закон).

5 Акти Кабiнету Мiнiстрiв Постанова Кабiнету Мiнiстрiв Укра.і.ни вiд 25 грудня 2015 року №
укра','ни 1127 «Про державну ресстрацiю речових прав на нерухоме майно та•і.х обтяжень» (зi змiнами);

постанова Кабiнету Мiнiстрiв Укра.і.ни вiд 26 жовтня 2011 року №
1141   «Про  затвердження  Порядку  ведення  державного  ре€стру
речових прав на нерухоме майно».

6 Акти центральних органiв Наказ Мiнiстерства юстицi.і. Укра.і.ни вiд 28  березня 2016 року №
виконавчо.і. влади 898/5   «Про   врегулювання   вiдносин,   пов'язаних   з   державною



ресстрацісю речових прав на нерухоме маино, що розташоване на
тимчасово    окупованiй    територi.і.    Укра.і.ни»,    заресстрований    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. ресстрацi.і. речових прав на нерухоме майно та .і.х
обтяжень»,   заре€стрований   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.
7.1 Пiдстави для вiдмови у Заява  про  проведення  ресстрацiйних  дiй  в  державному  ре€стрi

прийняпi заяви про прав не приймасться в разi:
надання адмiнiстративно.і. 1)       вiдсутностi       документа,       що       пiдтверджу€       оплату
послуги адмiнiстративних  послуг,   або  внесення  вiдповiдно.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.  ресстрацi.і.  прав  на  земельну
дiлянку).

8 Вичерпний перелiк 1. Заява про державну ресстрацiю речових прав та .і.х обтяжень
документiв, необхiдних (щодо обтяження):
для отримання - формусться уповноваженою особою органу державно.і. ресстрацi.і.
адмiнiстративно.і. послуги прав (адмiнiстратор ЦНАП);

-  пода€ться  в  електроннiй  формi  через  веб-портал  Мiнiстерства
ЮСТИЦi.1.УКРа.1.НИ.

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

Встановлення   особи   здiйснюсться   за  паспортом   громадянина
Укра.і.ни   або   за   iншим   документом,   що   посвiдчу€   особу   та
пiдтверджус громадянство Укра.і.ни, передбаченим Законом Укра.і.ни
"Про Сдиний державний демографiчний ре€стр 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   реестрацiйних   дiй   документом,   що
пiдтверджус повноваження дiяти вiд iменi iншо.і. особи, € документ,
що   пiдтверджу€   повноваження   законного   представника  особи,
нотарiально   посвiдчена   довiренiсть   або   вiдомостi   з   €диного
державного ре€стру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдпри€мцiв та
громадських  формувань  про  особу,  уповноважену дiяти  вiд  iменi
ЮРИдИЧНО.1. ОСОбИ.

3. документ, що пiдтверджус сплату адмiнiстративного збору.
4.  Оригiнали  документiв,  або  копi.і.  (у  разi  коли  оригiнали

документiв,  необхiдних  для державно.і. ресстрацi.і. прав,  вiдповідно
до   законодавства   залишаються   у   справах   державних   органів,
органiв  мiсцевого  самоврядування,  оформленi  такими  органами
вiдповiдно  до  законодавства),  що  пiдтверджують  виникнення,
перехiд  або  припинення  права  власності  на  нерухоме  маино,
вiдповiдно  до  ст.  27  Закону  Укра.і.ни  «Про  державну  ресстрацію
речових прав на нерухоме майно та .і.х обтяжень» (зi змiнами) вiд 1
липня 2004 року № 1952-IV:

1)   судового   рiшення   щодо   набуття,   змiни   або   припинення
обтяження речових прав на нерухоме майно, що набрало законно.і.сили;

2)  рiшення  державного  виконавця,  приватного  виконавця  щодо
обтяження речових прав на нерухоме маино;

3) визначеного законодавством документа, на якому нотаріусом
вчинено   напис   про   накладення   заборони   щодо   вiдчуження
нерухомого майна;

4)  рiшення  органу  мiсцевого  самоврядування  про  віднесення
об'€ктiв нерухомого майна до застарiлого житлового фонду;

5) договору,  укладеного  в порядку,  визначеному законом, яким
встановлюеться  обтяження  речових  прав  на  нерухоме  майно,  чи
його дублiката;

6)   закону,   яким   встановлено   заборону   користування   та/або
розпорядження нерухомим майном;

7) iнших актiв органiв державно.і. влади та посадових осiб згiдно iз
законом.

9 Спосiб подання Одержувач    адмiнiстративно.і.    послуги    пода€    документи    якi
документiв, необхiднихдляотримання приймаються за описом (картка прийому заяви), примірник якого

вида€ться заявнику з вiдмiткою про дату прийняпя документів та
адмiнiстративно.і. послуги 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  державну
ре€страцiю  речових  прав  на  нерухоме  майно  та  .і.х  обтяжень»,  а
саме:

1)  фiзичнi  та  юридичнi  особи  -  пiд  час  проведення  державно.і.
ресстрацi.і. прав, якi виникли та оформленi до проведення державноі
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  внаслідок
Чорнобильсько.і. катастрофи, якi постiйно проживають до відселення
чи самостiйного переселення або постiйно працюють на територіі
зон   вiдчуження,   безумовного   (обов'язкового)   i   гарантованого
добровiльного вiдселення, за умови, що вони станом на 1 сiчня 1993



I 4рокупрожилиабовiдпрацювали 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  внаслідок
Чорнобильсько.і. катастрофи, якi постiйно працюють i проживають
або    постiйно    проживають    на    територi.і.    зони    посиленогорадiоекологiчногоконтролю,заумови,щостаномна1сiчня1993

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.1. ОпеРац1.1.,  учасник1в  зд1исненнязаходiвi3забезпеченнянацiонально.і.безпекиiоборони,вiдсiчii

стримування збройно.1. агресi.1. Росiйсько.1. Федерацi.1. у донец.ькi.й  таЛуганськiйобластях,якимнаданостатусособизiнвалідністю

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 П груп;
7) Нацiональний банк Укра.і.ни;
8) органи державно.і. влади, органи мiсцевого самоврядування;
9)  iншi  особи  за  рiшенням  сiльсько.і.,  селищно.і.,  міськоі  ради,виконавчийорганяко.і.здiйснюсфункцi.і.суб'сктадержавно.і.

ресстрацi.і. прав.

За    державну    ресстрацiю    обтяжень    речових    прав,    iпотеки
справля€ться  адмiнiстративний  збiр  у  розмiрi  0,05  прожиткового
мiнiмуму для працездатних осiб.

11 Строк надання Ресстрацiйнi дi.і. здiйснюються в день ресстрацi.і. вiдповiдно.і. заяви в
адмiнiстративно.і. послугиПерелiкпiдставдля державному ресстрі прав.

12 Розгляд заяви про державну ресстрацiю прав може бути зупинено
зупинення розгляду державним ре€стратором виключно у таких випадках:
документiв, 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 ресстраторомупорядку,визначеномуупунктi3частинитретьо.і.статтi10

ЗаконуУкра.і.ни    «Про    державну   ре€страцiю   речових   прав    нанерухомемайнота.і.хобтяжень»,iнформацi.і.прозаресстрованiдоо1

сiчня 2013 року речовi права на вiдповiдне нерухоме маино, якщо
наявНiСТь  ТаКО.1.  iнфОРМацi.1.  С  необхiдноЮ  для  деРжавно.1.  реестРац11
прав;

3) направлення запиту до суду про отримання копіі рішення суду.

13 Перелiк пiдстав для У державнiй ресстрацi.і. прав та .і.х обтяжень може бути вiдмовлено у
вiдмови у державнiй разi, якщо,
ресстрацi.і. 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  заре€строваними
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 ре€страцiю прав;

9)  заяву  про  державну  ре€страцiю  прав  та  .і.х  обтяжень  пiд  час
вчинення    нотарiально.і.   дi.і.    з    нерухомим    майном,    об'€ктом
незавершеного  будiвництва подано  не  до  нотарiуса,  який  вчинив
таку дiю;

10)   заяву   про   державну   ре€страцiю   прав   та   .і.х   обтяжень   в
електроннiй формi подано особою, яка згiдно i3 законодавством не
ма€ повноважень подавати заяви в електроннiй формi;

11) заявником подано тi самi документи, на пiдставi яких заявлене
речове право, обтяження вже заресстровано у державному ре€стрi
прав;

12) заявника, який звернувся i3 заявою про державну ре€страцiю
прав, що матиме наслiдком вiдчуження майна, внесено до €диного
ре€стру боржникiв ;

13)  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 ре€страцiю 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 в державнiй ресстрацi.і. прав повинно мiстити
вичерпний   перелiк   обставин,   що   стали   пiдставою   для   його
прийняття.

14 Результат надання Внесення вiдповiдних вiдомостей до державного реестру речових
адмiнiстративно.і. послуги прав  на  нерухоме  майно  та витяг  з  державного  ре€стру  речових

прав на нерухоме майно в паперовiй чи електроннiй формi;
рiшення   про   вiдмову   у   державнiй   ре€страцi.і.   i3   зазначенням

виключного перелiку пiдстав для винесення вiдповiдного рiшення.

15 Способи отримання Шляхом звернення до  адмiнiстратора ЦНАП  результат надання
вiдповiдi (результату) адмiнiстративно.і.    послуги    надасться    суб'€кт.у    звернення    або

уповноваженiй особi при наявностi документа, щd посвiдчус особу.
Рiшення  державного  реестратора,  витяг  з  державного  ресстру

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,  меншi,
нiж тi, з урахуванням яких ним сплачено адмiнiстративний збiр за
державну реестрацiю  прав  вiдповiдно  до  частин  першо.і. та друго.і.


