
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.1.ВСЬКО.1. М1СЬКО1 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
Субота9.00-16.00

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 д!±j±

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   ре€страцiю   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 майно та•і.х обтяжень» (зi змiнами);постановаКабiнетуМiнiстрiв Укра.і.ни вiд 26 жовтня 2011 року №

1141   «Про  затвердження  Порядку  ведення  державного  ресстру
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
ре€страцi€ю речових прав на нерухоме майно, що розташоване на



2

тимчасово    окупованiй    територi.і.    Укра.і.ни»,    заресстровании    уМiнiстерствiюстицi.і.Укра.і.ни29березня2016рокуза№468/28598;наказМiнiстерстваюстицi.і.Укра.і.нивiд21листопада2016року

№ 3276/5 «Про затвердження Вимог до оформлення заяв та рішеть
у сферi державно.і. ресстрацi.і. речових прав н.а нерухоме маино та іхобтяжень»,заре€строванийуМiнiстерствіюстицi.і.Укра.і.ни21

листопада 2016 року за № 1504/29634

Умови отримання адмiнiстративно.і. послуги

7 Пiдстава для отриманняадмiнiстративно.і.послуги Звернення    заявника    (фiзично.і.    або    юридичн;ГЪ=:би)    або
уповноважено.і. особи.*велектроннiйформi  нада€ться  через  веб-портал  Мiн'юсту,  утомучислiзвикористаннямсервiсно.і.послугиуформiприкладногопрограмногоiнтерфейсудержавногоресструречовихправна

нерухоме майно                                        ,u

7.1 Пiдстави для вiдмови у Заява  про  проведення  ресстраційних  діи  в  державному  ре€стрі
прийняттi заяви пронаданняадмiнiстративно.і.послуги прав не приймасться в разі:1)вiдсутностiдокумента,       що      .пiдтрерд*у€       оплатуадмiнiстративнихпослуг,абовнесеннявідповідноіплатинев

ПОВНОМУ ОбСЯЗi;2)невстановлення особи заявника чи обсягу його повноважень на

подання вiдповiдно.і. заяви;

8 Вичерпний перелiкдокументiв,необхiднихдляотриманняадмiнiстративно.і.послуги 1. Заява про надання iнформацi.і. з державного ре€стру речових
прав на нерухоме маино:-формустьсяуповноваженою особою органу державно.і. ре€страцi.і.

прав (адмiнiстратор ЦНАП);2.документ,щопосвiдчус особу заявника. Пiд час формуваннятаре€страцi.і.заявиуповноваженаособафронт-офiсувстановлюс

особу заявника.Встановлення  особи   здiйснюсться  за  паспортом   громадянинаУкра.і.ниабозаiншимдокументом,щопосвiдчусособутапiдтверджусгромадянствоУкра.і.ни,передбаченимЗакономУкра.і.ни"ПроСдинийдержавнийдемографiчнийре€с.тртадокументи,щ.9.пiдтверджуютьгромадянствоУкра.і.ни,посвідчуютьособучиіі

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, уповноражен?особаперевiря€обсягповноваженьтако.і..особинапідставідокумента,щопiдтверджус.і-і.повноваженнядіятивiдiменiiншо.і.

особи.
для   цiлей   проведення   ресстрацiйних   дiй   документом,   щопiдтверджусповноваженнядiятивiдiменiiншо.і.особи,сдокумент,щопiдтверджусповноваженнязаконногопредстарникаособи,нотарiальнопосвiдченадовiренiстьабовiдомостізСдитогодержавногоресструюридичнихосiб,фiзичнихосiб-пiдприсмцівта



3ромадськихформувань  про  особу,  уповноважену  дiяти  вiд iменi
гюфпз

РИдИЧНО.1. ОСОбИ.3.документ,що пiдтверджус сплату адмiнiстративного збору.4.Наданняiнформацi.і.здержавногоре€струправупаперовiйормiздiйснюстьсянадавачемiнформацi.і.здержавногоресструравзадопомогоюпрограмнихзасобiвведенняРесструшляхомформуванняiнформацi.і.здержавногорееструправдля.і-і.подальшогодрукутавидачiособi,щозвернуласяза.і-і.отриманням,

а результатами пошуку вiдповiдних відомостеи.

Пошук   вiдомостей   про   зареытрованi   речовi   права   або   прокористувачiвiнформацi.і.,формуванняiнформацi.і.здержавногоресструправздiйснюстьсязвикористаннямпрограмни.хзасобiвведенняРе€струзалежновiдзазначенихособоюпаратетрівпошукузвикористаннямодногоабодекiлькохiдентифiкаторів,визначених

у пунктi 5 цього Порядку.Наданнюiнформацi.і.з  державного  ресстру  прар  .у  паперовiйформiпередуссправляннявповномуобсязiадміністративногозбору.аженою

9 Спосiб поданнядокументiв,необхiднихдляотриманняадмiнiстративно.і.послуги документи  подаються  заявником  особисто  або  уповнов
ним особою у паперовiй формi.Iнформацiяздержавногоресстру прав в електронтiй формi черезвеб-порталМiн'юстунадастьсякористувачам,якихід.ентифiкованошляхомвикористанняквалiфiкованогоелектронногопідпису.

10 Платнiсть (безоплатнiсть)наданняадмiнiстративно.і.послуги За отримання iнформацi.і. з державного ресстру пр.ар у порядкуv,передбаченомустаттею32Закону,справлястьсяадміністративнии

збiр у такому розмiрi:

0,025    прожиткового    мiнiмуму    для    працездатних    осiб    -отриманняiнформацi.і.,витягувпаперовiйформi;0,0125прожитковогомiнiмумудляпрацездатнихосiб-отриманняiнформацi.і.,витягувелектроннiйформi;,uн1и

11 Строк надання Надання  iнформацi.і.  з  державного  ресстру  прав  у  електрон
о  мi здiйсню€ться в режимi реального часу.

13

адміністративноі посIIугиПерелiкпiдставдлявiдмовиудержавнiйресстрацi.l. рIнформацiя з державного ресстру прав не надасться фiзичним т.%юридичнимособамуразiневнесенняплатизанаданняiнформаціі

або внесення .і-і. не в повному обсязi.Iнформацiйнадовiдказдержавного  ре€стру  речових  прав  нанеомемайно.

14 Результат надання

15

адміністративноі послугиСпособиотриманнявiдповiдi(результату) рухШляхом  звернення до  адмiнiстратора ЦНАП  результат  наданняадмiнiстративно.і.послугинадастьсясуб'сктузве.рненняабоуповноваженiйособiпринаявностiдокумента,`щопосвідчусособу.Iнформацiяздержавногоресструречовихправнанерухомемайнонадастьсязадопомогоюпрограмнихзасобiвведенняцьогоре€струупаперовiйабоелектроннiйформi,щомасоднаковуюридичнусилутамiститьобов'язковепосиланнянадержавний

ре€стр речових прав на нерухоме маино


