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1НФ$ЁМЫЦ1йНА КАРТКА № 7
адмiнiстративно.і. послуги

«взяття нА оБл1к БЕзхАзяиного нЕрухомого мАинА»

департамент з надан11я адмiнiстративних послуг
Микола.і.всько.і.мiсько.і.ради

(вiддiл державно.1. ресстрацi.I. речових прав на нерухоме майно
управлiння державно.]. ре€страцi.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 вuхiдних 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','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

ре€страцi€ю речових прав на нерухоме майно, що розташоване на



тимчасово    окупованiй    територi.і.    Укра.і.ни»,    заресстровании    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»,   зареестрований   у   Мiнiстерствi   юстицi.і.   Укра.і.ни   21
листопада 2016 року за № 1504/29634

Умови отримання адмiнiстративно.і. послуги
7 Пiдстава для отриманняадмiнiстративно.і.послуги Звернення юридично.і. особи.

7.1 Пiдстави для вiдмови у Заява про проведення ре€страцiйних дiй в державному ре€стрi
прийнятгi заяви про надання прав не прийма€ться в разi:
адмiнiстративно.і. послуги 1)      вiдсутностi      документа,      що      підтверджу€      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.

8 Вичерпний перелiкдокументiв,необхiдних дляотриманняадмiнiстративно.і. 1.   Заява   про   взяття   на   облiк   безхазяйного   нерухомого
маина:-формусться   уповноваженою    особою   органу   державно.і.

послуги ресстрацi.і. прав (адмiнiстратор ЦНАП);
2.   документ,   що   посвiдчус   особу   заявника.    Пiд   час

формування та ре€страцi.і. заяви уповноважена особа фронт-офiсу
встановлюс особу заявника.

Встановлення  особи  здiйсню€ться  за паспортом  громадянина
Укра.і.ни    або    за   посвiдченням    службово.і.    особи,    а   також
уповноважена особа (адмiнiстратор) 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,   с
нотарiально  посвiдчена  довiренiсть   або  вiдомостi  з   €диного
державного ре€стру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв
та  громадських  формувань  про  особу,  уповноважену  дiяти  вiд
iменi юридично.і. особи.

3.     Взяття     на     облiк     безхазяйного     нерухомого     маина
здiйсню€ться за заявою заявника шляхом звернення до суб'€кта
державно.і.  ресстрацi.і.  прав  або  нотарiуса  в  установленому  для
державно.і. ресстрацi.і. прав порядку з урахуванням особливостей,
визначених пунктами 83-88 Порядку

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

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

Безоплатно.

11 Строк надання Взяття  на облiк безхазяйного  нерухомого  майна проводиться  у
адмiнiстративно.і. послуги строк,  що  не  перевищус  12  годин,  крiм  вихiдних  та  святкових

днiв,   з   моменту   прийняпя   вiдповiдно.і.  заяви   (п.5   Порядку
державно.і.  ре€страцi.і.  речових  прав  на  нерухоме  майно  та  .і.х



обтяжень,   затвердженого   постановою   КМУ   вiд   25.12.2015р.
№1127)

12 Перелiк пiдстав для Розгляд заяви про державну ре€страцiю прав може бути зупинено
зупинення розгляду державним ресстратором 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

ресстратором у порядку, визначеному у пунктi 3 частини третьо.і.
статтi   10  Закону  Укра.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 відповідненерухомемайно,якщонаявнiстьтако.і.iнформацi.і.енеобхiдною

для державно.і. ресстрацi.і. прав ;
3) направлення запиту до суду про отримання копi.і. рішення суду.

13 Перелiк пiдстав для вiдмови У   задоволеннi   заяви   про   взяття   на   облiк   безхазяйного
у державнiй ресстрацi.і. нерухомого майна може бути вiдмовлено у разі, коли:

1. Безхазяйне майно не пiдлягас облiку вiдповiдно до закону;

2.13 заявою про взяття на облiк безхазяйного нерухомого маина
звернулася неналежна особа;

3.  У  державному  ре€стрi  прав  наявнi  записи  про  державну
ре€страцiю прав на нерухоме майно, щодо якого подано заяву про
взяття на облiк;

4. У державному ре€стрi прав вiдсутнi записи про припинення
права власностi на нерухоме майно у зв'язку з вiдмовою власника
вiд  права  власностi  на  таке  майно  (у  разi,  коли  пiдставою  для
взяття   на   облiк   безхазяйного   нерухомого   майна   €   вiдмова
власника нерухомого майна вiд свого права власностi).

14 Результат наданняадмiнiстративно.і.послуги Внесення вiдповiдних вiдомостей до державного Ре€стру прав;
Витяг з державного ресстру речових прав на нерухоме майно;
Рiшення  про   вiдмову  у   державнiй  ре€страцi.і.  i3   зазначенням
виключного перелiку пiдстав для вiдмови.

15 Способи отриманнявiдповiдiФезультату) Шляхом звернення до адмiнiстратора ЦНАП результат наданняадмiнiстративно.і.послугинада€тьсясуб'сктузверненняабо

уповноваженiй  особi  при  наявностi  документа,  що  посвідчу€
особу.

Рiшення державного ре€стратора,  витяг з державного ре€стру
прав  про  проведену  державну  ресстрацiю  прав  надаються  велектроннiйта(забажаннямзаявника)впаперовiйформi.


