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1НФОРМЁ'ЩйНА КАРТКА № 6
адмiнiстративно.і. послуги

«в1дкликАння рАн1шЕ подАноЁ зАяви»

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

(вiддiл державно.і. ресстрацi.і. речових прав на нерухоме маино
управлiннядержавно.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.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'€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   ре€страцiю   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'1'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
ресстраці€ю речових прав на нерухоме майно, що розташоване на
тимчасово    окупованiй    територi.і.    Укра.і.ни»,    заре€стрований    уМiнiстерствiюстицi.і.Укра.і.ни29березня2016рокуза№468/28598;

наказ Мiнiстерства юстицi.і. Укра.і.ни вiд 21 листопада      2016 року№3276/5«ПрозатвердженняВимогдооформленнязаявтарiшеньусферiдержавно.і.ресстрацi.і.речовихправнанерухомемайнота.і.х

обтяжень»,   заресстрований   у   Мiнiстерствi   юстицi.і.   Укра.і.ни   21
листопада 2016 року за № 1504/29634

Умови отримання адмiнiстративно.I. 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 ре€страцiйних дiй в державному ре€стрi

приинятгі заяви про надання прав не прийма€ться в разi:
адмiнiстративно.і. послуги 1)      вiдсутностi      документа,      що      пiдтверджу€      оплату

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.   ре€страцi.і.   прав   на
земельну дiлянку).

8 Вичерпний перелiк 1. Заява про вiдкликання заяви:
документiв, необхiдних для -    формусться   уповноваженою    особою    органу   державно.і.
отримання адмiнiстративно.і. ресстрацi.і. прав (адмiнiстратор ЦНАП);
послуги 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
підтверджу€    громадянство   Укра.і.ни,    передбаченим    Законом
Укра.і.ни   "Про   €диний   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 перевiря€ обсяг повноважень тако.і. особи на
пiдставi  документа,  що  пiдтверджус  .і-і.  повноваження  дiяти  вiд
iменi iншо.і. особи.

для   цiлей   проведення   ре€страцiйних   дiй   документом,   що



пiдтверджус   повноваження   дiяти   вiд   iменi   iншо.і.   особи,   €
документ, що пiдтверджу€ повноваження законного представникаособи,нотарiальнопосвiдченадовiренiстьабовiдомостiз

Сдиного  державного  ресстру  юридичних  осiб,  фiзичних  осiб  -
п}дпри€мцiв та громадських формувань про особу, уповноважену
д1ЯТИ В1д 1МеН1 ЮРИдИЧНО.1. ОСОбИ.

3.  Картка прийому  заяви  (за  наявностi)  або  номер  заяви,  що
відклика€ться.

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

адМ1Н1СТРаТИВНО.1. ПОСЛУГИ видасться заявнику з вiдмiткою про дату прийняття документiв та
підписом уповноважено.і. особи.

10 Платнiсть (безоплатнiсть)наданняадмiнiстративно.і.послуги
Адмiнiстративна послуга нада€ться безоплатно.

11 Строк наданняадмiнiстративно.і. послуги Здiйснюються  у  строк,  що  не  перевищус  2   години  з  часу
РеССТРаЦ11 В1дПОВ1дНО.1. ЗаЯВИ.

12 Перелiк пiдстав длязупиненнярозглядудокументiв,поданих для 1.        За результатами розгляду ранiше подано.і. заяви державним
ресстратором вже прийнято рiшення щодо державно.і. ре€страцi.і.правабощодовiдмовивтакiйре€страцi.і.;

державно.і.ре€страцi.і. 2.        13    заявою    про    вiдкликання    ранiше    подано.і.    заяви
звернулася неналежна особа;
3.        Заява  не  подавалася  до  вiдповiдного  суб'€кта  державно.і.
ресстраці.і. прав.

13 Результат надання Заявниковi  повертаються  оригiнали документiв  чи  вiдповiдно
адмiнiстративно.і. послуги оформленi  копi.і. документiв у випадку,  передбаченому абзацом

другим   пункту   9   цього   Порядку,   поданих   для   державно.і.
ре€страці.і.   прав,   а   також   документ,   що   пiдтверджу€   сплату
адміністративного збору за державну ре€страцiю прав.

15 Способи отриманнявiдповiдi(результату) Шляхом звернення до адмiнiстратора ЦНАП результат надання
адміністративно.і.   послуги   нада€ться   суб'скту   звернення   або
уповноваженiй  особi  при  наявностi  документа,  що  посвiдчусособу.


