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ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ РЕЄСТРАЦІЇ

НАКАЗ

С V і  и  і У і ^ г / и : *  ь -  2022 року м. Київ 
і/

Про затвердження інформаційних та 
технологічних карток адміністративних 
послуг у сфері державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Відповідно до статей 2, 6, 13, 41 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статті 8 «Про адміністративні послуги», Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 
Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 25 грудня 2015 року №  1127, постановою Кабінету Міністрів України 
від 30 січня 2013 року №  44 «Про затвердження вимог до підготовки 
технологічної картки адміністративної послуги» та враховуючи наказ 
Міністерства юстиції України від 24 березня 2021 року № 1080/5 «Про 
затвердження типових інформаційних карток адміністративних послуг у сфері 
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та 
враховуючи внесення низки змін до законодавства, що регулюють 
правовідносини в сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень

НАКАЗУЮ:

1 .Затвердити такі, що додаються:

1.1. Інформаційні картки адміністративних послуг у сфері державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що надаються 
Департаментом з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації).

1.2. Технологічні картки адміністративних послуг у сфері державної



реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що надаються 
Департаментом з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації).

2. Визнати таким, що втратив чинність наказ Департаменту з питань 
реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 05 травня 2021 року № 22-з «Про затвердження 
інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг у сфері 
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

3. Забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційній сторінці веб
сайту у складі офіційного Інтернет-порталу Київської міської державної 
адміністрації.

4. Наказ набирає чинності з моменту його підписання.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
директора Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) згідно з розподілом 
обов’язків.

Директор Оксана ЄКАСЬОВА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту
і питань реєстрації
виконавчого оріанл
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації) ви  у Н . Л О М  ЛЬ 3 4  -і

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги і 

державної реєстрації права власності та права довірчої власності як способу 
забезпечення виконання зобов'язання на нерухоме майно, об’єкт незавершеної о

будівництва  
Департамент з питань реєстрації 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)

Інформація про центри надання адміністративної послуги
1 Місцезнаходження центрів надання адміністративної послуги

найменування адреса телефони,електронна  
адреса

1.1 Департамент (Центр) надання 
адміністративних послуг 

виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської 

держави ої адм і н і сграііії)

02081, ч. Київ, 
вул. Дніпровська 
набережна. 19-6

Тел і (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail: 
спап tfikvivcitv.Hov.ua

1.2 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Голосіївської районної в місті 
Кигві державної адміністрації

03039, м. Київ, 
проспект Голосіївський, 42

Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail: 
спар, iïolostàikmda. uov.ua

1.3 Управління і, Центр 1 надання 
адміністративних послуг 

Дарницької районної в місті Кигві 
державної адміністрації

02068, м. Київ, 
вул. Олійника. 21

Тел: (044} 202-60-38: 
(044) 202-60-39 

e-mail: 
k eri v nik'Æk m da .go v . ua

1.4 Управління (Центр) надання 
адм і ні страти ви их послу г 

Деснянської районної в місті 
Києві державної адміністрації

02225. м. Київ, 
проспект Маяковеького, 29

Іел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail:
c n a D  desnrdafoikmda.yov.ua

02166. м. Київ, 
проспект Лісовий. 39а

Іел: (044) 202-60*38; 
(044) 202-60-39 

e-mail:
cnap desnrdafakmda.eov.ua

1.5 Управління (Центр) надання 
а, їм і ністрати в н их послуг 

Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації

....

02160. м. Київ, 
вул. Харківське шосе. 1 8

Тел: (044) 202® 0-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail: 
cnaol 1 (tfkmda.uov.ua



1.6 Управління ( Центр) надання 
адміністративних послуг 

(^болонської районної в місті 
Києві державної адміністрації

04205. м. Київ, 
вул. Маршала Тимошенка, 

16

Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

е-таіі: 
ocnap@kmda.gov.ua

1.7 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Печорської районної в місті Києві 
державної адміністрації

01010, м. Київ, 
вул. Михайла 

Омеляновича-Павленка. 15

Гел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

е-таіі:
спар рсс1іг(1а(ії ктсіа .(iov.ua

1.» Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації

04071, м. Київ, 
вул.

Костянтині вська. 9/6

Гел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

е-таіі:
cnap_potlilrcla@kmda.gov.ua

04123. м. Київ. 
вул.Червонопільеька. 14 14

Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

е-таіі:
cnap_podilrda@kmda.gov.ua

1.9 Управління (Центр) надання 
ад м і н і страт и в н нх пос луг 

Свягошинської районної в місті 
Києві державної адміністрації

03 1 15, м. Київ, 
проспект Перемоги, 97

Тел(044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

е-таіі: 
cnapsrda@kievcity.gov.ua

1.10 Управління (Центр) надання 
а; їм і н і страти вн их послуг 

Солом’ямської районної в місті 
Києві державної адміністрації

03020, м. Київ, 
проспект 

Повітрофлотський,41

Тел.: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

е-таіі:
спар _solor@kyivaty.go V. и а

03087. м. Київ, 
бульвар Чоколівський, 40

Тел.: (044)202-60-38; 
(044) 202-60-39 

е-таіі:
cnap_solor@kyivcity.gov.ua

1.11 Управління (І Іенгр) надання 
адмі ністрати вн нх послу г 

Шевченківської районної в місті 
Києві державної адміністрації

01054. м. Київ, 
вул. Б. Хмельницького. 24

Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

е-таіі: 
спар @ эЬе V. к пиі а . go V. и а

01054, м. Київ, 
бульвар Г. Шевченка. 26/4

Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

е-таіі: 
спар@,5Ііе\. Imda.gov. иа

1 Інформація щодо режиму роботи 
центрів надання адміністративних 

послуг

Режим роботи:

День тижня Часи прийому

понеділок -  п’ятниця 9 :0 0 -  18:00
субота
неділя

Вихідний

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

mailto:ocnap@kmda.gov.ua
mailto:cnap_potlilrcla@kmda.gov.ua
mailto:cnap_podilrda@kmda.gov.ua
mailto:cnapsrda@kievcity.gov.ua
mailto:_solor@kyivaty.go
mailto:cnap_solor@kyivcity.gov.ua


1» ..........  - __  . _ .
3 Закони України Закон України «Про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень»:
Закон України «Про адміністративні послуги» та інші.

4 Акти Кабінету Міністрів 
України

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 
№ 1127 «Про Порядок державної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень» (зі змінами):

постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 
№ 1141 «Про затвердження Порядку ведення Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно» (зі змінами).

5 Акти центральних органів 
виконавчій вішай га інших 
місцевих органів державної 
влади, органів місцевого 
самоврядування

Наказ Міністерства юстиції України від 28 березня 2016 
року № 898/5 «Про врегулювання відносин, пов’язаних з 
державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно, 
що розташоване на тимчасово окупованій території 
України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 
29 березня 2016 року з а №  468/28598 (зі змінами):

наказ Міністерства юстиції України від 21 листопада 
2016 року № 3276/5 «Про затвердження Вимог до 
оформлення заяв та рішень у сфері державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 
листопада 2016 року з а №  1504/29634 (зі змінами):

рішення Київської міської ради від 28 липня 2016 року 
№ 861/861 «Про визначення переліку адміністративних 
послуг, які надаються через центри надання 
адміністративних послуг в місті Києві»;

розпорядження виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) від 01 
лютого 2016 року № 48 «Про організаційно-правові 
заходи, пов'язані з наданням адміністративних послуг у 
сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців, реєстрації місця проживання/перебування 
фізичних осіб у межах міста Києва, а також наданням 
відомостей з Державного земельного кадастру».

Умови отримання адміністративної нослуї н

6

і

Підстава для отримання 
адміністративної послуги

Заява заявника або уповноваженої особи.
Заява про проведення реєстраційних дій не приймається в 
разі:
1) відсутності документа, що підтверджує оплату 
адміністративних послуг, або внесення відповідної плати 
не в повному обсязі:
2) не встановлення особи заявника чи обсягу його 
повноважень на подання відповідної заяви:
3) відсутності в Державному земельному кадастрі 
відомостей про земельну ділянку (у разі державної 
реєстрації прав на земельну ділянку і.

7 Перелік док» ментів, необхідних т ін отримання адміністративної послуг и



Державна реєстрація прав проводиться на п ід с т а в і  документів, необхідних для 
відповідної реєстрації, передбачених Законом України “Про державну реєстрацію речових 
прав па нерухоме майно та їх обтяжень", іншими законами України та Порядком 
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Державна реєстрація права власності па нерухоме майно, об'єкти незавершеною 
будівництва забороненої с у д о м  п о л і т и ч н о ї  партії. її обласних, міських, районних орган ізаціі1 
первинних осередків та інших с т р у к т у р н и х  утворень, що переходить у  власність держави. 
проводиться виключно на підставі рішення суду про заборону політичної партії. у 
резолютивній частині якого зазначено про передачу майна політичної партії у власність 
держави, га заяви визначеного законодавством державного органу, що містить відомості про 
нерухоме майно, об'єкт незавершеного будівництва, що переходить у власність держави.

Перелік доку ментів для державної рсєстр;шії нрава власності (внесення відомостей про 
право власності до Державного рссстру речових прав иа нерухоме майно)

1, Заява (державний реєстратор, уповноважена особа за допомогою програмних засобів ведення 
Державного реєстру прав формує та реєструє заяву в базі даних заяв за умови оплати послуг за 
державну реєстрацію прав у повному обсязі та встановлення особи заявника, а також у разі, 
коли заява подається щодо земельної ділянки, - за умови наявності в Державному іемельному 
кадастрі відомостей про таку земельну ділянку).

За бажанням заявника у заяві зазначається інформація про здійснення з ним зв'язку 
(абонентський номер мобільного телефона та/або адреса електронної пошти).

У разі відсутності зауважень до відомостей, зазначених у заяві, заявник проставляє власний 
піїпис на ній.

Під час формування та реєстрації заяви відповідно до закону встановлюється особа.
Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи - громадянина України 

ідійснюється шляхом отримання відомостей про таку особу з Державного реєстру актів 
цивільного стану громадян. Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи - 
іноземця або особи без громадянства здійснюється на підставі документа, що посвідчує його 
особу і є підставою для перебу вання в Україні.

Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи, зареєстрованої 
відповідно до законодавства України, здійснюється шляхом отримання з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей 
про таку особу, у тому числі про її установчі документи, та перевірки відповідної'(і 
реєстраційної дії. яка вчиняється, обсяг) її цивільної правоздатності та дієздатності. Перевірка 
цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи - нерезидента здійснюється на 
підставі документа, шо підтверджує реєстрацію такої особи у країні її місцезнаходження (витяі 
із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), та її установчих документів (їх копій), 
що легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленом\ 
Законодавством порядку, якщо інше не встановлено чинними міжнародними договорами 
України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

У разі подачі документів на державну реєстрацію уповноваженою па те особою 
встановлюється обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її 
повноваження діяти від імені іншої особи.

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що підтверджує повноваження діяти 
від імені іншої особи, є документ, що підтверджує повноваження законного представника 
особи, нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій за заявою 
уповноваженої особи державного органу, органу місцевого самоврядування), довіреність, 
видана відповідно до законодавства іноземної держави, або відомості з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про особу, яка 
уповноважена діяти від імені юридичної особи.

Перелік документів, що засвідчують повноваження представника для цілей проведення 
реєстраційних дій:
- документ, що підтверджує повноваження законного представника особи:



- нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій щодо державного 
органу, органу місцевого самоврядування):
- довіреність, видана відповідно до законодавства іноземної держави;
- рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про призначення (обрання) 
керівника, за учіови подання відповідної заяви особисто таким керівником.

Заява на проведення реєстраційних дій в електронній формі подається за умови підписання її 
заявником з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри.
2. Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа 
звільнена від сплати адміністративного збор\). У разі коли суб'єкт речового права, звільнений 
від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав, заявник пред'являє документ, 
що підтверджує право на таке звільнення, з якого державним реєстратором виготовляється 
копія, що додається до відповідної заяви.

За бажанням заявника сплата адміністративного збору за державну реєстрацію прав може 
проводитися шляхом відповідної оплати з використанням програмних засобів Порталу Дія з 
формуванням платіжного документа.
3. Документ, який підтверджує набуття, зміну або припинення права власності на нерухоме 
майно, в якості яких можуть бути:
I ) укладеного в установленому законом порядку договору, предметом якого є нерухоме майно, 

об'єкт незавершеного будівництва або майбутній об'єкт нерухомості, речові права на які 
підлягають державній реєстрації, чи його дубліката;;
2) свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з 
подружжя, видане нотаріусом або консульською установою України, чи його дублікат:
3) свідоцтво про право на спадщину, видане нотаріусом або консульською установою України, 
чи його дублікат;
4) свідоцтво про право власності, видане органом приватизації наймачам житлових приміщень 
у державному та комунальному житловому фонді, чи йог о дублікат;
5) свідоцтво про право власності на нерухоме майно, виданого до 1 січня 2013 року органом 
місцевого самоврядування або місцевою держадміністрацією, чи його дублікат:
6) державний акт на право приватної власності на землю, державний акт на право власності на 
землю, державний акт на право власності на земельну ділянку або державного акта на право 
постійного користування землею, виданих до І січня 2013 року:
7) судового рішення, що набрало законної сили, щодо набуття, зміни або припинення права 
власності та інших речових прав на нерухоме майно, об'єкт незавершеного будівництва, 
майбу гній об'єкт неру хомості:
8) ухвала суду про затвердження (визнання) мирової угоди;
9) рішення уповноваженого законом органу державної влади про повернення об'єкта 
нерухомого майна релігійній організації:
10) рішення власника майна, уповноваженого ним органу про передачу об'єкта нерухомого 
майна, об'єкта незавершеного будівництва, майбутнього об'єкта нерухомості з державної у 
комунальну власність чи з комунальної у державну власність або з приватної у державну чи 
комунальну власність:
I I)д оговору, яким встановлюється довірча власність на нерухоме майно, об’єкт незавершеного 
будівництва, майбутній об’єкт нерухомості, та акта приймання-передачі нерухомого майна, яке 
є об'єктом довірчої власності:
12) актів приймання-передачі нерухомого майна, об 'єкта незавершеного будівництва, 
майбутнього об'єкта нерухомості неплатоспроможного банку перехідному банку, що 
створюється відповідно до статті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів 
фізичних осіб";
13) інші документи, що відповідно до законодавства підтверджують набуття, зміну або 
припинення прав на нерухоме майно.
4. Технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна, якщо в документах, що полаються для 
державної реєстрації, відсутні відомості про технічні характеристики відповідного об єкту.
5. Для державної реєстрації прав, що набуваються. змінюються або припиняються у зв язку з 

виконанням умов правочину. з якими закон та/або відповідний правочин пов'язує можливість 
набуття, зміни чи припинення таких прав, також подасться документ, що підтверджує наявність 
факту виконання відповідних умов правочину.
6. Для державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно, яке



і

7.4.

перебуває в іпотеці або податковій заставі. державної реєстрації дострокового припинення 
права оренди земельної ділянки, права користування чужою земельною ділянкою для 
сільськогосподарських потреб (емфітевзис) чи права користування чужою земельною ділянкою 
для забудови (суперфіцій), шо перебуває в іпотеці, також подається документ, що підтверджу! 
наявність факту згоди іпотеко держателя або контролюючого органу на відчуження або 
передачу на іншому речовому праві нерухомого майна, на припинення відповідного речового 
права на земельну ділянку.

Дія цього пункту не поширюється на випадки:
1) державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно, реєстрація 
яких проведена до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства, що діяло на момент їх 
виннкнення:
2) державної реєстрації права власності на нерухоме майно на підставі свідоцтва про право на 
спадщину;
3) державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно на підставі 
рішення суду;
4) державної реєстрації права власності на нерухоме майно, що набувається в результаті його 
примусової реалізації відповідно до закону.
7. У разі коли в документах, що подаються для державної реєстрації права власності на 
закінчений будівництвом об'єкт чи об'єкт незавершеного будівництва, відсутні відомості про 
технічні характеристики відповідного об'єкіа, а також якщо реєстрація права власності на 
закінчений будівництвом об'єкт чи об'єкт незавершеного будівництва проведена до 1 січня 
2013 р. відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, державна реєстрація 
права власності на закінчений будівництвом об'єкт чи об'єкт незавершеного будівництва 
проводиться за наявності відомостей про технічну інвентаризацію такого об’єкта, отриманих 
державним реєстратором з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Положення абзацу першого цього пункту щодо обов'язкової наявності відомостей про 
технічну інвентаризацію закінченого будівництвом об'єкта не застосовується під час 
проведення державної реєстрації права власності на житло за заявами, поданими в електронній 
формі, у разі коли державну реєстрацію права власності на таке житло проведено до 1 січня 
2013 р. відповідно до законодавства, що діяло на дату його виникнення.

За бажанням заявника у разі зміни технічних характеристик закінченого будівництвом 
об'єкта чи об'єкта незавершеного будівництва державна реєстрація права власності на такий 
об'єкт проводиться з використанням відомостей про його технічну інвентаризацію, отриманих 
державним реєстратором з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Перелік документів для державної реєстрації права власності на об’єкт незавершеної о
будівництва, що підлягає приватизації

І . Заява (державний реєстратор, уповноважена особа за допомогою програмних засобів ведення 
Державного реєстру прав формує та реєструє заяву в базі даних заяв за умови оплати послуг іа 
державну реєстрацію прав у повному обсязі та встановлення особи заявника, а також у разі, 
коли заява подається щодо земельної ділянки. - за умови наявності в Державному земельному 
кадастрі відомостей про гаку земельну ділянку).

За бажанням заявника у заяві зазначається інформація про здійснення з ним зв'язку 
(абонентський номер мобільного телефона та/або адреса електронної пошти).

У разі відсутності зауважень до відомостей, зазначених у заяві, заявник проставляє власний 
підпис на ній.

Під час формування та реєстрації заяви відповідно до закону встановлюється особа.
Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи - громадянина України 

здійснюється шляхом отримання відомостей про таку особу з Державного реєстру актів 
цивільного стану громадян. Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи - 
іноземця або особи без громадянства здійснюється на підставі документа, що посвідчує йою 
особу і є підставою для перебування в Україні.

Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи, зареєстрованої 
відповідно до законодавства України, здійснюється шляхом отримання з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей



про таку особу, у тому числі про її установчі документи, та перевірки відповідності 
реєстраційної дії, яка вчиняється, обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності. Перевірка 
цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи - нерезидента здійснюється на 
підставі документа, що підтверджує реєстрацію такої особи у країні її місцезнаходження (витяг 
із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), та її установчих документів (їх копій), 
що легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому 
законодавством порядку, якщо інше не встановлено чинними міжнародними договорами 
України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

У разі подачі документів на державну реєстрацію уповноваженою на те особою 
встановлюється обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її 
повноваження діяти від імені іншої особи.

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що підтверджує повноваження діяти 
від імені і миої особи, є документ, що підтверджує повноваження законного представника 
особи, нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій за заявою 
уповноваженої особи державного органу, органу місцевого самоврядування), довіреність, 
видана відповідно до законодавства іноземної держави, або відомості з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про особу, яка 
уповноважена діяти від імені юридичної особи.

Перелік документів, шо засвідчують повноваження представника для цілей проведення 
реєстраційних дій:
- документ, що підтверджує повноваження законного представника особи;
- нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій щодо державного 
органу, органу місцевого самоврядування);
- довіреність, видана відповідно до законодавства іноземної держави;
- рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про призначення (обрання) 
керівника, за умови подання відповідної заяви особисто таким керівником.

Заява на проведення реєстраційних дій в електронній формі подається за умови підписання її 
заявником з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри.
2. Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа звільнена 
від сплати адміністративного збору). У разі коли суб’єкт речового права, звільнений від сплати 
адміністративного збору за державну реєстрацію прав, заявник пред'являє документ, що підтверджу? 
право на таке звільнення, з якого державним реєстратором виготовляється копія, що додається до 
відповідної заяви.

За бажанням заявника сплата адміністративного збору за державну реєстрацію прав може 
проводитися шляхом відповідної оплати з використанням програмних засобів Порталі Дія з 
формуванням платіжного документа.
3. Копія наказу Фонду державного майна України про включення об'єкта незавершеного 
будівництва до переліку об'єктів державної власності, що підлягають приватизації.
4. Копія наказу державного органу приватизації про прийняття рішення про приватизацію 
такого об'єкта.
5. Документ, що містить опис об'єкта незавершеного будівництва за результатами технічної 
інвентаризації такого об'єкта (крім випадків, коли такий документ внесено до Єдиної державної 
електронної системи у сфері будівництва).
6. Договор, у разі набуття права власності на підставі такого договору.
7. Судове рішення, що набрало законної сили у разі набуття права власності на підставі такого 
рішення.

Передік документів для проведення реєстраційних йй щодо нерухомого манна банків,
що виводяться з рннку

1. Заява (державний реєстратор, уповноважена особа за допомогою програмних засобів 
ведення Державного реєстру прав формує та реєструє заяву в базі даних заяв за умови оплати 
послуг за державну реєстрацію прав у повному обсязі та встановлення особи заявника, а також 
у разі, коли заява подається щодо земельної ділянки. - за умови наявності в Державному 
земельному кадастрі відомостей про гаку земельну ділянку).



За бажанням заявника у заяві зазначається інформація про здійснення з ним зв'язку 
(абонентський номер мобільного телефона та/або адреса електронної пошти).

У разі відсутності зауважень до відомостей, зазначених у заяві, заявник проставляв 
власний підпис на ній.

Під час формування га реєстрації заяви відповідно до закону встановлюється особа.
Перевірка цивільної правоздатності га дієздатності фізичної особи * громадянина 

України здійснюється шляхом отримання відомостей про таку особу з Державного реєстру 
актів цивільного стану громадян. Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної 
особи - іноземця або особи без громадянства щійснюється на підставі документа, що посвідчує 
його особу і є підставою для перебування в Україні.

Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи, зареєстрованої 
відповідно до законодавства України, здійснюється шляхом отримання з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців га громадських формувань відомостей 
про так\ особу, у тому числі про її установчі документи, та перевірки відповідності 
реєстраційної дії. яка вчиняється, обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності. Перевірка 
цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи - нерезидента здійснюється на 
підставі документа, що підтверджує реєстрацію такої особи у країні її місцезнаходження (витяг 
із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), та її установчих документів (їх копій), 
що легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому 
законодавством порядку, якщо інше не встановлено чинними міжнародними договорами 
України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

У разі подачі документів на державну реєстрацію уповноваженою на ге особою 
встановлюється обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її 
повноваження діяти від імені іншої особи.

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що підтверджує повноваження 
діяти від Імені іншої особи, є документ, що підтверджує повноваження законного представника 
особи, нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій за заявою 
уповноваженої особи державного органу, органу місцевого самоврядування), довіреність, 
видана відповідно до законодавства іноземної держави, або відомості з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про особу, яка 
уповноважена діяти від імені юридичної особи.

Перелік документів, що засвідчують повноваження представника для цілей проведення 
реєстраційних дій:

- документ, що підтверджує повноваження законного представника особи;
- нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій щодо державног о 

органу, органу місцевого самоврядування);
- довіреність, видана відповідно до законодавства іноземної держави;
- рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про призначення (обрання) 

керівника, за умови подання відповідної заяви особисто таким керівником.
Заява на проведення реєстраційних дій в електронній формі подається за умови 

підписання її заявником з використанням засобів електронної Ідентифікації з високим рівнем 
довіри.

2. Документи, що підтверджукиь сплату адміністративного збору (крім випадків, коли 
особа звільнена від сплати адміністративного збору). У разі коли суб'єкт речового права, 
звільнений від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав, заявник 
пред'являє документ, що підтверджує право на таке звільнення, з якого державним 
реєстратором виготовляється копія, що додається до відповідної заяви.

За бажанням заявника сплата адміністративного збору за державну реєстрацію прав може 
проводитися шляхом відповідної оплати з використанням програмних засобів Порталу Дія з 
формуванням платіжного документа.

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно банку, що виводиться з ринк\ 
відповідно до Закону України "Про систем} гарантування вкладів фізичних осіб", передане 
приймаючому або перехідному банку, здійснюється відповідно до цього Закону з урахуванням 
вимог Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Реєстраційні дії щодо нерухомого майна, проводяться незалежно від місцезнаходження 
такого майна у строк, що не перевищує двох робочих днів з дня подання відповідної заяви 
органу або суб'єкту, що здійснює повноваження у сфері державної реєстрації прав.______



7.6 Перелік документів для державної реєстрації права власності на меліоративна 
мережу або складові ч а с т и н  меліоративної мережі

1. Заява (державний реєстратор, уповноважена особа за допомогою програмних засобів 
ведення Державного реєстру прав формує та реєструє заяву в базі даних заяв за умови оплати 
послуг за державну реєстрацію нрав у повному обсязі та встановлення особи заявника, а також 
у разі, коли заява подається щодо земельної ділянки. - за умови наявності в Державному 
земельному кадастрі відомостей тгро таку земельну ділянку).

За бажанням заявника у заяві зазначається інформація про здійснення з ним зв'язку 
(абонентський номер мобільного телефона та/або адреса електронної пошти).

У разі відсутності зауважень до відомостей, зазначених у заяві, заявник проставляє 
власний підпис на ній.

1 Іід час формування та реєстрації заяви відповідно до закон) встановлюється особа.
Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи - громадянина 

України здійснюється шляхом отримання відомостей про таку особу з Державного реєстру 
актів цивільного стану громадян. Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної 
особи - іноземця або особи без громадянства здійснюється на підставі документа, що посвідчує 
його особу і є підставою для перебування в Україні.

Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи, зареєстрованої 
відповідно до законодавства України, здійснюється шляхом отримання з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей 
про таку особу, у тому числі про її установчі документи, та перевірки відповідності 
реєстраційної дії. яка вчиняється, обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності. Перевірка 
цивільно правоздатності та дієздатності юридичної особи - нерезидента здійснюється на 
підставі документа, що підтверджує реєстрацію такої особи у країні її місцезнаходження (витяг 
із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), та її установчих документів (їх копій), 
що легалізовані (консульська легштізація чи проставлення апостиля) в установленому 
законодавством порядку, якщо інше не встановлено чинними міжнародними договорами 
України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

У разі подачі документів на державну реєстрацію уповноваженою на те особою 
встановлюється обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її 
повноваження діяти від імені іншої особи.

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що підтверджує повноваження 
діяти від імені іншої особи, є документ, що підтверджує повноваження законного представника 
особи, нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій за заявою 
уповноваженої особи державного органу, органу місцевого самоврядування), довіреність, 
видана відповідно до законодавства іноземної держави, або відомості з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців га громадських формувань про особу, яка 
уповноважена діяти від імені юридичної особи.

Перелік документів, шо засвідчують повноваження представника для цілей проведення 
реєстраційних дій:

- документ, що підтверджує повноваження законного представника особи:
- нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій щодо державного 

органу, органу місцевого самоврядування);
- довіреність, видана відповідно до законодавства іноземної держави;
- рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про призначення (обрання) 

керівника, за умови подання відповідної заяви особисто таким керівником.
Заява на проведення реєстраційних дій в електронній формі подається за умови 

підписання її заявником з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем 
довіри.

2. Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору (крім випадків, коли 
особа звільнена від сплати адміністративного збору). У разі коли суб'єкт речового права, 
звільнений від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав, заявник 
пред'являє документ, шо підтверджує право на таке звільнення, з якого державним 
реєстратором виготовляється копія, що додається до відповідної заяви.

За бажанням заявника сплата адміністративного збору за держави) реєстрацію прав може



7.7

проводитися шляхом відповідної оплати з використанням програмних засобів Пор галу Дія ? 
формуванням платіжного документа.

3. Рішення центрального органе виконавчої влади, що здійснює відповідно до закону 
функції з управління відповідними об’єктами державної власності, та/або органу місцевого 
самоврядування про передач} я власність організації водокористувачів об'єктів інженерної 
інфраструктури міжгосподарських та/або внутрішньогосподарських меліоративних систем 
та/або мереж;

4. Акт приймання-передачі органі оції водокористувачів об'єктів інженерної 
інфраструктури міжгосподарських та внутрішньогосподарських меліоративних систем та/або 
мереж.

У разі належності речових нрав на окремі складові частини (об'єкти) меліоративної мережі 
різним особам до Державного реєстру прав вносяться відомості про таких осіб та код (номер) 
відповідних складових частин (об'єктів) меліоративної мережі згідно з відомостями 
Державного земельного кадастру.

Перелік док) центів для державної реєстрації права власності на закінчений 
будівництвом об’єкт державної або комунальної власності, будівництво якого завершено 

та право власності на який не іареєегровано до 1 січня 2013 року, за відсутності 
документа, що посвідчує набуття права державної або комунальної власності на такий

об’єкт

1. Заява (державний реєстратор, уповноважена особа за допомогою програмних засобів 
ведення Державного реєстру прав форму є та реєструє заяву в базі даних заяв за умови оплати 
послуг за державну реєстрацію прав у повному обсязі та встановлення особи заявника, а також 
у разі, коли заява подається шодо земельної ділянки. - за умови наявності в Державному 
земельному кадастрі відомостей про таку земельну ділянку).

За бажанням заявника у заяві зазначається інформація про здійснення з ним зв' язку 
(абонентський номер мобільного телефона та/або адреса електронної пошти).

У разі відсутності зауважень до відомостей, зазначених у заяві, заявник проставляє 
власний підпис на ній.

Під час формування та реєстрації заяви відповідно до закону встановлюється особа.
Перевірка цивільної правоздатності га дієздатності фізичної особи - громадянина 

України здійснюється шляхам отримання відомостей про таку особу з Державного реєстру 
актів цивільного стану громадян. Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної 
особи - іноземця або особи без громадянства здійснюється на підставі документа, що посвідчу? 
його особу і є підставою для перебування в Україні.

Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи, зареєстрованої 
відповідно до законодавства України, здійснюється шляхом отримання з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей 
про гаку особу, у тому числі про її установчі документи, та перевірки відповідності 
реєстраційної дії. яка вчиняється, обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності. Перевірка 
цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи - нерезидента здійснюється на 
підставі документа, що підтверджує реєстрацію такої особи у країні її місцезнаходження (витяг 
із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), та її установчих документів (їх копій), 
що легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому 
законодавством порядку, якщо інше не встановлено чинними міжнародними договорами 
України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

У разі подачі документів на державну реєстрацію уповноваженою на те особою 
встановлюється обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її 
повноваження діяти від імені іншої особи.

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що підтверджує повноваження 
діяти від імені іншої особи, є документ, шо підтверджує повноваження законного представника 
особи, нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій за заявою 
уповноваженої особи державного органу, органу місцевого самоврядування), довіреність, 
видана відповідно до законодавства іноземної держави, або відомості з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань і їло особу, яка



уповноважена діяти від імені юридичної особи.
Перелік документів, що засвідчують повноваження представника для цілей проведення 

реєстраційних дій:
- документ, що підтверджує повноваження законного представника особи:
- нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій щодо державного 

органу, органу місцевого самоврядування):
- довіреність, видана відповідно до законодавства іноземної держави:
- рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про призначення (обрання ) 

керівника, за умови подання відповідної заяви особисто таким керівником.
Заява на проведення реєстраційних дій в електронній формі подається за умови 

підписання її заявником з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем 
довіри.

2. Витяг з Єдиного реєстру об'єктів державної власності щодо такого об'єкт} (у разі 
державної реєстрації права державної власності).

3. Документ, що підтверджує факт перебування закінченого будівництвом об'єкта у 
комунальній власності, виданий відповідним органом місцевого самоврядування (у разі 
державної реєстрації права комунальної власності І

4. Документ, що підтверджує факт відсутності перебування закінченого будівництвом 
об єкта у державній власності, виданий Фондом державного майна чи його регіональним 
відділенням (у разі державної реєстрації права комунальної власності).

Державна реєстрація права власності на закінчений будівництвом об 'єкт проводиться за 
наявності відомостей про його технічну інвентаризацію, що отримані державним реєстратором 
з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

7.8 Перелік документів для державної реєстрації права власності у зв’язку з передачею 
мийна у власність юридичної особи як внесок (внесення манна до стаїутного (складеного)

капіталу (статутною фонду), вступні, членські та цільові внески членів коопераілв>
тощо)

1. Заява ^державний реєстратор, уповноважена особа за допомогою програмних засобів ведення 
Державного реєстру прав формує та реєструє заяву в базі даних заяв за умови оплати послуг за 
державну реєстрацію прав у повному обсязі та встановлення особи заявника, а також у разі, 
коли заява подається щодо земельної ділянки, - іа умови наявності в Державному земельному 
кадастрі відомостей про гаку земельну ділянку).

За бажанням заявника у заяві зазначаються інформація про здійснення з ним зв'язку 
(абонентський номер мобільного телефона та/або адреса електронної пошти).

У разі відсутності зауважень до відомостей, зазначених у заяві, заявник проставляє власний 
підпис на ній.

Під час формування та реєстрації заяви відповідно до закону встановлюються особа.
Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи - громадянина України 

здійснюється шляхом отримання відомостей про гаку особу з Державного реєстру актів 
цивільного стану громадян. Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи - 
іноземця або особи без громадянства здійснюється на підставі документа, т о  посвідчує його 
особу і с підставою для перебування в Україні.

Перевірка цивільної правоздатності га дієздатності юридичної особи, зареєстрованої 
відповідно до законодавства України, здійсню« ться шляхом отримання з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей 
про таку особу, у тому числі про її установчі документи, та перевірки відповідності 
реєстраційної дії. яка вчиняється, обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності. Перевірка 
цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи - нерезидента здійснюється на 
підставі документа, що підтверджує реєстрацію такої особи у країні її місцезнаходження (витяг 
із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), та її установчих документів (їх копій), 
т о  легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому 
законодавством порядку, якщо інше не встановлено чинними міжнародними договорами 
України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

У разі подачі документів на державну реєстрацію уповноваженою на те особою



7.У

встановлюється обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її 
повноваження діяти від імені іншої особи.

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що підтверджує повноваження діяти 
від »мені іншої особи, є документ, що підтверджує повноваження законного представника 
особи, нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій за заявою 
уповноваженої особи державного органу, органу місцевого самоврядування), довіреність, 
видана відповідно до законодавства іноземної держави, або відомості з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про особу, яка 
уповноважена діяти від імені юридичної особи.

Перелік документів, що засвідчують повноваження представника для цілей проведення 
реєстраційних дій:
- документ, що підтверджує повноваження законного представника особи:
- нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій щодо державною 
органу, органу місцевого самоврядування):
- довіреність, видана відповідно до законодавства іноземної держави:
- рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про призначення (обрання\ 
керівника, за умови подання відповідної заяви особисто таким керівником.

Заява на проведення реєстраційних дій в електронній формі подається за умови підписання її 
заявником з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри.
2. Доку менти, що підтверджують сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа 
звільнена від сплати адміністративного збору). У разі коли суб'єкт речового права, звільнений 
від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав, заявник пред'являє д о к у  мент, 
що підтверджує право на таке звільнення, і я к о г о  державним реєстратором виготовляється 
копія, що додається до відповідної заяви.
За бажанням заявника сплата адміністративного збору за державну реєстрацію прав може 
проводитися шляхом відповідної оплати з використанням програмних засобів Порталу Дія з 
формуванням платіжного документа.
3. Документ, що посвідчує права власності особи на майно, що передається у власність 
юридичної особи (крім випадку, коли право власності на таке майно вже зареєстроване в 
Державному реєстрі прав).
4. Акт приймання -  передачі майна або інший документ, що підтверджує факт передачі такого 
майна.
5. Рішення органу або особи, уповноважених установчими документами юридичної особи або 
законом (у разі, коли передача майна здійснюється іншою юридичною особою).
6. Письмова згода всіх співвласників (у разі, коли передача здійснюється щодо майна, що 
перебуває у спільній власності):
7. Письмова згода суб'єкта переважного права купівлі земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення у випадках, передбачених законом.

С правжність підписів на документах, передбачених підпунктами 4. 6 та 7 цього пункту. 
тсвідчується відповідно до Закону України " І Іро нотаріат".

Перелік документів для державної реєстрації права власності у зв’язку ї передачею 
у власність фізичним та юридичним особам майна у результаті припинення (ліквідації чи 

реорганііації) юридичної особи або виділу і неї пової юридичної особи

І. Заява (державний реєстратор, уповноважена особа за допомогою програмних засобів ведення 
Державного реєстру прав формує та реєструє заяву в базі даних заяв за умови оплати послуг за 
державну реєстрацію прав у повному обсязі та встановлення особи заявника, а також у разі, 
коли заява подається щодо земельної ділянки. - за умови наявності в Державному земельному 
кадастрі відомостей про таку земельну ділянку).

За бажанням заявника у заяві зазначається інформація про здійснення і ним зв'язку 
(абонентський номер мобільного телефона та або адреса електронної пошти).

У разі відсутності зауважень до відомостей, зазначених у заяві, заявник проставляє власний 
підпис на ній.

11 ід час формування та реєстрації заяви відповідно до закону встановлюється особа.
Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи - громадянина України 

здійснюється шляхом отримання відомостей про таку особу з Державного реєстру актів



цивільного стану громадян. Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи - 
іноземця або особи без громадянства здійснюється на підставі документа, що посвідчує його 
особу і є підставою для перебування в Україні.

Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи, зареєстрованої 
відповідно до законодавства України, здійснюється шляхом отримання з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей 
про таку особу, у тому числі про її установчі документи, та перевірки відповідності 
реєстраційної дії. яка вчиняється, обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності. Перевірка 
цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи - нерезидента здійснюється на 
підставі документа, шо підтверджує реєстрацію такої особи у країні її місцезнаходження (витяг 
із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), та її установчих документів (їх копій), 
що легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому 
законодавством порядку, якщо інше не встановлено чинними міжнародними договорами 
України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

У разі подачі документів на держави} реєстрацію уповноваженою на те особою 
встановлюється обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її 
повноваження діяти від імені іншої особи.

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, шо підтверджує повноваження діяти 
від імені іншої особи, є документ, що підтверджує повноваження законного представника 
особи, нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій за заявою 
уповноваженої особи державного органу, органу місцевого самоврядування), довіреність, 
видана відповідно до законодавства іноземної держави, або відомості з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про особу, яка 
у повноважена діяти від імені юридичної особи.

Перелік документів, що засвідчують повноваження представника для цілей проведення 
реєстраційних дій:
- документ, що підтверджує повноваження законного представника особи;
- нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій щодо державного 
органу, органу місцевого самоврядування):
- довіреність, видана відповідно до законодавства іноземної держави:
* рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про призначення (обрання) 
керівника, за умови подання відповідної заяви особисто таким керівником.

Заява на проведення реєстраційних дій в електронній формі подається за умови підписання її 
заявником з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри.
2. Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа 
звільнена від сплати адміністративного збору). У разі коли суб'єкт речового права, звільнений 
від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав, заявник пред'являє документ, 
що підтверджує право на таке звільнення, з якого державним реєстратором виготовляється 
копія, що додається до відповідної заяви.
За бажанням заявника сплата адміністративного збору за державну реєстрацію прав може 
проводитися шляхом відповідної оплати з використанням програмних засобів Порталу Дія з 
формуванням платіжного документа.
3. Документ, шо посвідчує права власності особи на іайно. що передається у власність 
фізичним та юридичним особам (крім випадку, коли право власності на таке майно вже 
зареєстровано в Державному реєстрі прав).
4. У разі ліквідації юридичної особи: ліквідаційний баланс, затверджений засновниками 
(учасниками) юридичної особи або органом, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної 
особи, та письмова заява таких осіб, яким передано нерухоме майно юридичної особи, шо 
припиняється, про розподіл між ними такого майна або рішення відповідного орган} про 
подальше використання зазначеного майна.
5. У разі злиття, приєднання або перетворення юридичної особи: передавальний акт, 
затверджений засновниками (учасниками) юридичної особи або органом, який прийняв 
рішення про злиття, приєднання або перетворення юридичної особи.
6. У разі поділу юридичної особи або виділу з неї нової юридичної особи: розподільний баланс, 
затверджений засновниками (учасниками) юридичної особи або органом, який прийняв 
рішення про поділ або виділ з неї нової юридичної особи.



7.10 Перелік документів іля державної реєстрації права власності \  зв'я ж у з передачею
майна V власність фііичним та юридичним особам, що вкипіли із складу засновників

(учасників) юридичної особи

1. Заява (державний реєстратор, уповноважена особа за допомогою програмних засобів ведення 
Державного реєстру прав формує та реєструє заяву в базі даних заяв за умови оплати послуг за 
державну реєстрацію прав у повному обсязі та встановлення особи заявника, а також у разі, 
коли заява подається щодо земельної ділянки. - за умови наявності в Державному земельном} 
кадастрі відомостей про таку земельну ділянку).

За бажанням заявника у заяві зазначається інформація про здійснення з ним зв'язку 
(абонентський номер мобільного телефона та'або адреса електронної пошти).

У разі відсутності зауважень до відомостеіі. зазначених у заяві, заявник проставляє власний 
підпис на ній.

Під час формування та реєстрації заяви відповідно до закону встановлюється особа.
Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи - громадянина Україні! 

здійснюється шляхом отримання відомостеіі про таку особу з Державного реєстру актів 
цивільного стану громадян. Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи - 
іноземця або особи без громадянства здійснюється на підставі документа, що посвідчує його 
особ\ і є підставою для перебування в Україні.

Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи, зареєстрованої 
відповідно до законодавства України, здійснюється шляхом отримання з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей 
про так} особу, у тому числі про її ус ановчі документи, та перевірки відповідності 
реєстраційної дії. яка вчиняється, обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності. Перевірка 
цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи - нерезидента здійснюється на 
підставі докум ен т ,  шо підтверджує реєстрацію такої особи у країні її місцезнаходження (витяг 
із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), та її установчих документів (їх копій), 
що легалізовані (консульська легатізація чи проставлення апостиля) в установленому 
законодавством порядку, якщо інше не встановлено чинними міжнародними договорами 
України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

У разі подачі документів на державну реєстрацію уповноваженою на те особою 
встановлюється обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджу < ЇЇ 
повноваження діяти від імені іншої особи.

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що підтверджує повноваження діяти 
від імені іншої особи, є документ, що підтверджує повноваження законного представника 
особи, нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій за заявою 
уповноваженої особи державного органу, орган} місцевого самоврядування), довіреність, 
видана відповідно до законодавства іноземної держави, або відомості з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про особу, яка 
уповноважена діяти від імені юридичної особи.

Перелік документів, що засвідчують повноваження представника для цілей проведення 
реєстраційних дій:
- документ, що підтверджує повноваження законного представника особи;
- нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій щодо державного 
органу, органу місцевого самоврядування);
- довіреність, видана відповідно до законодавства іноземної держави:
- рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про призначення (обрання) 
керівника, за умови подання відповідної заяви особисто таким керівником. Заява на 
проведення реєстраційних дій в електронній формі подається за умови підписання її заявником 
з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри.
2. Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа 
звільнена від сплати адміністративного збору і. У разі коли суб'єкт речового права, звільнений 
від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав, заявник пред'являє документ, 
що підтверджує право на таке звільнення, з якого державним реєстратором виготовляється 
копія, гцо додап  ься до відповідної заяви.
За бажанням заявника сплата адміністративного збору за державну реєстрацію прав може 
проводитися шляхом відповідної оплати з використанням програмних засобів Порталу Дія ї
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формуванням платіжного документа.
3. Документ, що посвідчує право власності юридичної особи на майно, що передається у 
власність фізичним та юридичним особам (крім випадку, коли право власності на таке майно 
вже зареєстровано в Державному реєстрі прав).
4. Акт приймання передачі майна або інший документ, що підтверджує факт передачі такого 
чайна.

Справжність підписів на акті приймання -  передачі майна або іншому документі, що 
підтверджує факт передачі такого майна. іасвідчується відповідно до Закону України «Про 
нотаріат».
5. Рішення органу або особи, уповноважених установчими документами юридичної особи або 
законом, про передач) майна у власність фізичній або юридичній особі, що вийшла із складу 
засновників (учасників) юридичної особи.

Перелік документів для державної реєстрації нрава власності у зв'язку із
в и д іл е н н я м  нерухомого майна в нат\рі власникам майнових паїв членів колективних

сільськогосподарських підприємств

1. Заява (державний реєстратор, уповноважена особа за допомогою програмних засобів ведення 
Державного реєстру прав формує та реєструє іаяву в базі даних заяв за умови оплати послуг за 
державну реєстрацію прав у повному обсязі та встановлення особи заявника, а також у разі, 
коли заява подається щодо земельної ділянки. - за умови наявності в Державному земельному 
кадастрі відомостей про таку земельну ділянку).

За бажанням заявника у заяві зазначається інформація про здійснення з ним зв'язку 
(абонентський номер мобільного телефона та/або адреса електронної пошти).

У разі відсутності зауважень до відомостей, зазначених у заяві, заявник проставляє власний 
підпис на ній.

Під час формування та реєстрації заяви відповідно до закону встановлюються особа.
Перевірка цивільної правоздатності та дії здатності фізичної особи - громадянина України 

здійснюється шляхом отримання відомостей про таку особу з Державного реєстру актів 
цивільного стану громадян. Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи - 
іноземця або особи без громадянства здійснюється на підставі документа, що посвідчує його 
особу і є підставою для перебування в Україні.

Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи, зареєстрованої 
відповідно до законодавства України, здійснюється шляхом отримання з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей 
про таю особу, у тому числі про її установчі документи, та перевірки відповідності 
реєстраційної дії. яка вчиняється, обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності. Перевірка 
цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи - нерезидента здійснюється на 
підставі документа, що підтверджує реєстрацію такої особи у країні її місцезнаходження (витяг 
із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), та її установчих документів (їх копій), 
що легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому 
законодавством порядку, якщо інше не встановлено чинними міжнародними договорами 
України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

У разі подачі документів на державну реєстрацію уповноваженою на те особою 
встановлюється обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує и 
повноваження діяти від імені іншої особи.

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що підтверджує повноваження діяти 
від імені іншої особи, є документ, що підтверджує повноваження законного представника 
особи, нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій за заявою 
уповноваженої особи державного органу, органу місцевого самоврядування), довіреність, 
видана відповідно до законодавства іноземної держави, або відомості з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про особу, яка 
уповноважена діяти від імені юридичної особи.

Перелік документів, що засвідчують повноваження представника для цілей проведення 
реєстраційних дій:
- документ, що підтверджує повноваження законного представника особи:____________________ _
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- нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій шодо державного 
органу, органу місцевого самоврядування):
- довіреність, видана відповідно до законодавства іноземної держави;
- рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про призначення (обрання) 
керівника, за умови подання ві оловідної заяви особисто таким керівником.

Заява на проведення реєстраційних дій в електронній формі подасться за умови підписання її 
заявником з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри.
2. Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа 
звільнена від сплати адміністративного зб о р \). У разі коли суб'єкт речового права, звільнений 
від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав, заявник пред'являє документ, 
що підтверджує право на таке звільнення, з якого державним реєстратором виготовляється 
копія, що додається до відповідної заяви.

За бажанням заявника сплата адміністративного збору за державну реєстрацію прав може 
проводитися шляхом відповідної оплати з використанням програмних засобів Порталу Дія 5 
форму ванням платіжного доку мента.
3. Свідоцтво про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського 
підприємства (майновий сертифікат) з відміткою підприємства правонаступника 
реорганізованого колективного сільськогосподарського підприємства про виділення манна в 
натурі, засвідченою підписом керівника такого підприємства та печаткою.
4. Акт приймання -  передачі нерухомого майна.

Перелік документів для державної реєстрації права власності у зв’язку з 
поверненням манна у власність реабілітованії*! громадянам

і. Заява (державний реєстратор, уповноважена особа за допомогою програмних засобів ведення 
Державного реєстру прав формує та реєструє заяву в базі даних заяв за умови оплати послуг за 
державну реєстрацію прав у повному обсязі та встановлення особи заявника, а також у разі, 
коли заява подається щодо земельної ділянки. - за умови наявності в Державному земельному 
кадастрі відомостей про гаку земельну ділянку).

За бажанням заявника у заяві зазначається інформація про здійснення з ним зв'язку 
(абонентський номер мобільного телефона та  або адреса електронної пошти).

У разі відсутності зауважень до відомостей, зазначених у заяві, заявник проставляє власний 
підпис на ній.

Під час формування та реєстрації заяви відповідно до закону встановлюється особа.
Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи - громадянина України 

здійснюється шляхом отримання відомостей про таку особу з Державного реєстру актів 
цивільного стану громадян. Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи - 
іноземця або особи без громадянства здійснюється на підставі документа, що посвідчує його 
особу і є підставою для перебування в Україні.

Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи, зареєстрованої 
відповідно до законодавства України, здійснюється шляхом отримання з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей 
про гаку особу; у тому числі про її установчі документи, та перевірки відповідності 
реєсграційної дії. яка вчиняється, обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності. Перевірка 
цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи - нерезидента здійснюється на 
підставі доку мента, шо підтверджує реєстрацію такої особи у країні її місцезнаходження (витяі 
із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), та її установчих документів (їх копій), 
що легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому 
законодавством порядку, якщо інше не встановлено чинними міжнародними договорами 
України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

У разі подачі документів на державну реєстрацію уповноваженою на те особою 
встановлюється обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її 
повноваження діяти від імені іншої особи.

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що підтверджує повноваження діяти 
від імені іншої особи, є документ, що підтверджує повноваження законного представника 
особи, нотаріально посвідчена довіреність [крім проведення реєстраційних дій за заявою 
уповноваженої особи державного орган\. органу місцевого самоврядування), довіреність. 
видана відпов' що до законодавства іноземної держави, або відомості з Є іиного державного



реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців га громадських формувань про особу, яка 
уповноважена діяти від імені юридичної особи.

Перелік документів, що засвідчують повноваження представника для цілей проведення 
реєстраційних дій:
- документ, що підтверджує повноваження законного представника особи;
- нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій щодо державного 
органу, органу місцевого самоврядування):
- довіреність, видана відповідно до законодавства іноземної держави:
- рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про призначення (обрання) 
керівника, за умови подання відповідної заяви особисто таким керівником.

Заява на проведення реєстраційних дій в електронній формі подається за умови підписання її 
заявником з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри.
2. Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа 
звільнена від сплати адміністративного збору). У разі коли суб’єкт речового права, звільнений 
від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав, заявник пред'являє документ, 
що підтверджує право на таке звільнення, з якого державним реєстратором виготовляється 
копія, що додається до відповідної заяви.

За бажанням заявника сплата адміністративного збору за державну реєстрацію прав може 
проводитися шляхом відповідної оплати з використанням програмних засобів Порталу Дія з 
формуванням платіжного документа.
3. Рішення комісії з питань поновлення прав реабілітованих про повернення майна 
реабілітованій особі.

7.13 Перелік документів для державної реєстрації права власності на земельну ділянку, права 
власності на закінчений будівництвом об’єкт чи об’єкт незавершеного будівництва, 

реєстрацію яких проведено до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства, що діяло на 
момент їх виникнення, у зв’язку із втратою, пошкодженням чи псуванням відповідного 
державною акта на право власності на земельну ділянку, свідоцтва про право власності

на нерухоме майно
1. Заява (державний реєстратор, уповноважена особа за допомогою програмних засобів ведення 
Державного реєстру прав формує та реєструє іаяву в базі даних заяв за умови оплати послуг за 
державну реєстрацію прав у повному обсязі та встановлення особи заявника, а також у разі, 
коли заява подається щодо земельної ділянки. - за умови наявності в Державному земельному 
кадастрі відомостей про таку земельну ділянку).

За бажанням заявника у заяві зазначається інформація про здійснення з ним зв'язку 
(абонентський номер мобільного телефона та/або адреса електронної пошти).

У разі відсутності зауважень до відомостей, зазначених у заяві, заявник проставляє власний 
підпис на ній.

Під час формування га реєстрації заяви відповідно до закону встановлюється особа.
Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи - громадянина України 

здійснюється шляхом отримання відомостей про таку особу з Державного реєстру актів 
ниві іьного стану громадян. Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи - 
іноземця або особи без громадянства здійснюється на підставі документа, т о  посвідчує його 
особу і є підставою для перебування в Україні.

Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи, зареєстрованої 
відповідно до законодавства України, здійснюється шляхом отримання з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей 
про таку особу, у тому числі про її установчі документи, та перевірки відповідності 
реєстраційної дії. яка вчиняється, обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності. Перевірка 
цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи - нерезидента здійснюється на 
підставі документа, що підтверджує реєстрацію такої особи у країні її місцезнаходження (витяг 
із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), та її установчих документів (іх копій), 
шо легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому 
законодавством порядку якщо інше не встановлено чинними міжнародними договорами 
України, згода на обов' язковість яких надана Верховною Радою України. ____________



7.14

У ра'їі подачі документів на державну реєстрацію уповноваженою на те особою 
встановлюється обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її 
повноваження діяти від імені іншої особи.

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що підтверджує повноваження діяти 
від імені іншої особи, є документ, що підтверджує повноваження законного представника 
особи, нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій за заявою 
уповноваженої особи державного органу, органу місцевого самоврядування), довіреність, 
видана відповідно до законодавства іноземної держави, або відомості з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців га громадських формувань про особ}, яка 
уповноважена діяти від імені юридичної особи.

Перелік документів, що засвідчують повноваження представника для цілей проведення 
реєстраційних дій:
- документ, іцо підтверджує повноваження законного представника особи:
- нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій щодо державною 
органу, органу місцевого самоврядування):
- довіреність, видана відповідно до законодавства іноземної держави;
- рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про призначення (обрання) 
керівника, за умови подання відповідної заяви особисто таким керівником.

Заява на проведення реєстраційних дій в електронній формі подається за умови підписання ЇЇ 
заявником з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри.
2. Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа 
звільнена від сплати адміністративного збору). У разі коли суб'єкт речового права, звільнений 
від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав, заявник пред'являє документ, 
що підтверджує право на таке звільнення, з якого державним реєстратором виготовляється 
копія, що додається до відповідної заяви.

За бажанням заявника сплата адміністративного збору за державну реєстрацію прав може 
проводитися шляхом відповідної оплати з використанням програмних засобів Портал} Дія і 
формуванням платіжного доку мента.
3. Копії примірника втраченого, пошкодженого чи зіпсованого державного акта, свідоцтва про 
право власності на нерухоме майно.

Використовуються відомості з Державного земельного кадастру або Реєстр} прав власності 
на нерухоме майно, який є архівною складовою частиною Державного реєстр}' прав, та 
паперовий носій інформації (реєстрові книги, реєстраційні справи, ведення яких здійснювати 
підприємства бюро технічної інвентаризації).

Державна реєстрація прав } випадку, передбаченому цим п}нктом. проводиться виключно 
»а умови встановлення державним реєстратором наявності зареєстрованих речових прав 
на ні іегаві т аких доку ментів у Державному земельному кадастрі чи в Реєстрі прав власності 
на нерухоме майно, або на паперових носіях інформації (в реєстрових книгах, реєстраційних 
справах, ведення яких здійснювали підприємства бюро технічної інвентаризації), а у разі коли 
таким майном є закінчений будівництвом об'єкт чи об'єкт незавершеного будівництва. - також 
за наявності відомостей про його технічну інвентаризацію, отриманих державним реєстратором 
з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, з обов'язковим зазначенням \ 
Державному реєстрі прав відомостей про втрату, пошкодження чи зіпсування відповідного 
документа.

І Еерелік доку ментів для державної реєстрації права на нерухоме майно,  уі ворене ^
pt з у л м а г і  поділу ін ш о ю  нерухомого майна,  ниділу в натурі частки  ї  і нш ою  нерухомою майна 

або об 'єднання ін ш о ю  нерухомого майка (ладі - поділу, виділу частки або об'єднаний)

І . Заява (державний реєстратор, у повноважена особа за допомогою програмних засобів ведення 
Державного реєстру прав формує та реєструє заяву в базі даних заяв за умови оплати послуг’ за 
державну реєстрацію прав у повному обсязі та встановлення особи заявника, а також у разі, 
коли заява подається щодо земельної ділянки. - за умови наявності в Державному земельному 
кадастрі відомостей про таку земельну ділянку).

За бажанням заявника у заяві зазначається інформація про здійснення з ним зв'язки 
(абонентський номер мобільного телефона та  або адреса електронної пошти).

У разі відсутності зауважень до відомостей, зазначених у заяві, заявник проставляє власний



підпис на ній.
Під час формування та реєстрації заяви відповідно до закону встановлює ться особа.

Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи - громадянина України 
здійснюється шляхом отримання відомостей про таку особу з Державного реєстру актів 
цивільного стану громадян. Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи - 
іноземця або особи без громадянства здійснюється на підставі документа, що посвідчує його 
особу і є підставою для перебування в Україні.

Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи, зареєстрованої 
відповідно до законодавства України, здійснюється шляхом отримання з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей 
про таку особу, у тому числі про її установчі документи, та перевірки відповідності 
реєстраційної дії. яка вчиняється, обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності. Перевірка 
цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи - нерезидента здійснюється на 
підставі документа, що підтверджує реєстрацію такої особи у країні її місцезнаходження (витяг 
із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), та її установчих документів (їх копій), 
що легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому 
законодавством порядку, якщо інше не встановлено чинними міжнародними договорами 
України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

У разі подачі документів на державну реєстрацію уповноваженою на те особою 
встановлюється обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її 
повноваження діяти від імені іншої особи.

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що підтверджує повноваження діяти 
від імені іншої особи, є документ, що підтверджує повноваження законного представника 
особи, нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій за заявою 
уповноваженої особи державного органу, органу місцевого самоврядування), довіреність, 
видана відповідно до законодавства іноземної держави, або відомості з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про особу, яка 
уповноважена діяти від імені юридичної особи.

Перелік документів, що засвідчують повноваження представника для цілей проведення 
реєстраційних дій:
- документ, шо підтверджує повноваження законного представника особи:
- нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій щодо державного 
органу, органу місцевого самовряд вання);
- довіреність, видана відповідно до законодавства іноземної держави:
- рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про призначення (обрання) 
керівника, за умови подання відповідної заяви особисто таким керівником.

Заява на проведення реєстраційних дій в електронній формі подається за умови підписання її 
заявником з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри.
2. Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа 
звільнена від сплати адміністративного збору). У разі коли суб'єкт речового права, звільнений 
від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав, заявник пред'явтяє документ, 
що підтверджує право на таке звільнення, з якого державним реєстратором виготовляється 
копія, що додається до відповідної заяви.
За бажанням заявника сплата адміністративного збору за державну реєстрацію прав може 
проводитися шляхом відповідної оплати з використанням програмних засобів Порталу Дія з 
формуванням платіжного документа.

Державна реєстирація проводиться за наявності відомостей з Державного земельного 
кадастру про формування нової (нових) земельної ділянки (земельних ділянок) у результаті 
такого поділу, виділу частки або об'єднання, а щодо закінченого будівництвом об'єкта - за 
наявності ідентифікатора, присвоєного такому (таким) об'єкту (об'єктам) в Єдиній державній 
електронній системі у сфері будівництва.

Державна реєстрація права власності на закінчений будівництвом об’єкт, утворений у 
результаті поділу, виділу частки або об'єднання у результаті реконструкції проводиться 
відповідно до пунктів 77-81 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень, з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом.
3. Для державної реєстрації права власності на нерухоме майно, утворене у результаті поділу,
виділу частки або об'єднання, подається документ, що посвідчує право власності на нерухоме



майно до його поділу, виділу частки або об'єднання, крім випадків, коли право власності на 
таке манно вже зареєстровано в Державному реєстрі прав або коли такий документ відсутній у 
зв'язку із втратою, пошкодженням чи псуванням.
4. Державна реєстрація права власності на нерухоме манно, утворене у результаті поділу. виділу частки 
або об'єднання, ч випадк\ втрати, пошкодження ти псування документа, що посвідчує право власності 
на нерухоме мийно до ного поділу або об'єднання, проводиться виключно за умови встановлення 
державним реєстратором наявності зареєстрованих речових прав на підставі таких документів у 
Державному земельному кадастрі чи в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, або на паперових 
носіях інформації (в реєстрових книгах, реєстраційних справах, ведення яких здійснювати підприємства 
бюро технічної інвентаризації).
5. Для державної реєстрації права власності на нерухоме майно, утворене у результаті поділу іншого 
нерухомого чайна чи виділу в натурі частки з іншого нерухомого майна, шо перебуває у спільній 
власності, та має наслідком припинення права спільної власносіі для усіх або одного із співвласників, 
що здійснює виділ у натурі частки, також подається договір про поділ спільного майна чи відповідно 
договір про виділ у нагурі частки із спільного майна або рішення суду.
6. Державна реєстрація права власності на закінчений будівництвом об'єкт, утворений у результаті 
поділч. виділу частки або об’єднання без проведення реконструкції, проводиться за наявності 
відомостей про його технічну інвентаризацію та присвоєння такому об’єкту адреси, отриманих 
державним реєстратором з Єдиної державної елек грон мої системи у сфері будівництва.
7. Піл час проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно, що залишається у 
спільній власності після виділ» в натурі частки одного із співвласників, державний реєстратор здійснює 
перерахунок часток \ праві спільної часткової власності на таке майно виходячи із принципу їх рівності, 
крім випадків, коли співвласники нерухомою майна до виділу в нагурі частки одного із співвласників 
мали різний розмір часток або коли співвласники за домовленістю між собою встановили інший розмір 
часток v праві спільної власності. На підтвердженая іакої домовленості співвласників може бу і и надана 
письмова заява співвласників про визначення розміру часток, справжність підписів на якій засвідчу гться 
відповідно до 'Закону України "Про нотаріат", або договір, укладений такими співвласниками відповідно 
до законодавства. У разі коли співвласники нерухомого майна до виділу в натурі частки одного із 
співвласників мали різний розмір часток, перерахунок часток у праві спільної часткової власності на 
таке майно здійснюється з урахуванням принципу їх пропорційності.

Перелік документів для державної реєстрації права власності на підставі договору
іпотеки, що містить застереження про задоволення вимог іпотеко іержате. н ш інхом

набуття права власності на предмет іпотеки

І. Заява (державний реєстратор, уповноважена особа іа допомогою програмних засобів ведення 
Державного реєстру прав формує та реєструє заяву в базі даних заяв за умови оплати послуг за 
державну реєстрацію прав у повному обсязі та встановлення особи заявника, а також у разі, 
коли заява подається щодо земельної ділянки. - за умови наявності в Державному земельному 
кадастрі відомостей про таку земельну ділянку).

За бажанням заявника у заяві зазначається інформація про здійснення з ним зв'язкл 
(абонентський номер мобільного телефона та або адреса електронної пошти).

У разі відсутності зауважень до відомостей, зазначених у заяві, заявник проставляє власніїп 
підпис на ній.

Під час формування та реєстрації заяви відповідно до закону встановлюється особа. 
Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи - громадянина України 
здійснюється шляхом отримання відомостей про гаку особу з Державного реєстру актів 
цивільного стану громадян. Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи - 
іноземця або особи без громадянства здійснюється на підставі документа, шо посвідчує його 
особу і є підставою для перебування в Україні.

Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи, зареєстрованої 
відповідно до законодавства України, здійснюється шляхом отримання з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей 
про таку особу, у тому числі про її ус ановчі документи, та перевірки відповідності 
реєсіраційпої дії. яка вчиняється, обсягу її цивільної правоздатності та'дієздатності. Перевірка 
цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи - нерезидента здійснюється на 
підставі документа, т о  підтверджує реєстрацію такої особи у країні її місцезнаходження (витяг 
із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), та її установчих документів (їх копій), 
що легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому



законодавством порядку, якщо інше не встановлено чинними міжнародними договорами 
України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

У разі подачі документів на державну реєстрацію уповноваженою на те особою 
встановлюється обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її 
повноваження діяти від Імені іншої особи.

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що підтверджує повноваження ДІЯТИ 

від імені іншої особи, є документ, що підтверджує повноваження законного представника 
особи, нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій за заявою 
уповноваженої особи державного органу, органу місцевого самоврядування), довіреність, 
видана відповідно до законодавства іноземної держави, або відомості з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про особу, яка 
уповноважена діяти від імені юридичної особи.

Перелік документів, що засвідчують повноваження представника для цілей проведення 
реєстраційних дій:
- документ, що підтверджує повноваження законного представника особи:
- нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій щодо державного 
органу, органу місцевого самоврядування);
- довіреність, видана відповідно до законодавства іноземної держави:
- рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про призначення (обрання) 
керівника, за умови подання відповідної заяви особисто таким керівником.

Заява на проведення реєстраційних дій в електронній формі подається за умови підписання її 
заявником з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри.
2. Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа 
звільнена від сплати адміністративного збору). У разі коли суб'єкт речового права, звільнений 
від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав, заявник пред'являє документ, 
що підтверджує право на таке звільнення, з якого державним реєстратором виготовляється 
копія, що додасться до відповідної заяви.

За бажанням заявника сплата адміністративного збору за державну реєстрацію прав може 
проводитися шляхом відповідної оплати з використанням програмних засобів Порталу Дія з 
формуванням платіжного документа.
3. Засвідчена іпотекодержателем копія письмової вимоги про усунення порушення основного 
зобов'язання та/або умов іпотечного договору, надісланої іпотекодержателем іпотекодавцю та 
боржникові, якщо він є відмінним від іпотекодавця:
4. Засвідчена іпотекодержателем копія повідомлення про вручення рекомендованого поштового 
відправлення або поштового відправлення з оголошеною цінністю, яким надіслано вимогу, 
зазначену у підпункті І цього пункту, з відміткою про вручення адресат), або засвідчена 
іпотекодержателем копія рекомендованого поштового відправлення або поштового 
відправлення з оголошеною цінністю, яким надіслано вимогу, зазначену у підпункті 1 цього 
пункту, з позначкою про відмову адресата від одержання такого відправлення, або засвідчені 
іпотекодержателем копії рекомендованих поштових відправлень або поштових відправлень з 
оголошеною цінністю (поштових конвертів), якими не менше ніж двічі з періодичністю не 
менше ніж один місяць надсилалася вимога, зазначена у підпункті 1 цього пункту, та які 
повернулися відправнику у зв'язку із відсутністю адресата або закінченням встановленого 
строку зберіїання поштового відправлення, або засвідчені іпотекодержателем паперові копії 
електронного листа, яким за допомогою засобів інформаційної, телекомунікаційної або 
інформаційно-телекомунікаційної системи що забезпечує обмін електронними документами, 
надіслано вимогу, зазначену у підпункті 1 цього пункту, та електронного службового 
повідомлення відповідної системи, яким підтверджується доставка відповідного електронного 
листа за адресою електронної пошти адресата (у разі коли договором з іпотекодавцем або 
боржником, якщо він є відмінним від іпотекодавця. передбачено можливість обміну 
електронними документами).
5. Довідка іпогекодержателя. що містить відомості про суму боргу за основним зобов'язанням 
станом на дату не раніше трьох днів до дня подання документів для проведення відповідної 
державної реєстрації та відомості про вартість предмета іпотеки, визначену суб'єктом 
оціночної дія іьності, станом на дату не раніше 90 днів до дня подання документів для 
проведення відповідної державної реєстрації.

,6. Заставна (якщо іпотечним договором передбачено її видачу).___________ ________________



Протягом дії Закону України "Про мораторій на стягнення майна громадян України, 
наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті" для державної реєстрації нрава 
власності на підставі договору іпотеки, шо містить застереження про задоволення вимої 
іпотекодержателя шляхом набуття права власності на предмет іпотеки, яким є нерухоме 
житлове майно загальною площею в межах, визначених зазначеним Законом, що виступає як 
забезпечення зобов’язань громадянина України за споживчими кредитами, наданими йому 
кредитними установами - резидентами України в іноземній валюті, також подається заява, що 
підтверджує згоду іпотекодавця - громадянина України на набуття іпотекодержателем права 
власності на предмет іпотеки, справжність підпису на якій засвідчується відповідно до Закону 
України "Про нотаріат", крім випадків встановлення державним реєстратором наявності 
зареєстрованого права власності іпотекодавця на інше нерухоме житлове майно (його частину ) 
у Державному реєстрі прав чи в його невід'ємній архівній складовій частині або надання 
державному реєстратору документів, якими підтверджується, що відповідне нерухоме житлове 
майно не с місцем постійного проживання іпотекодавця.

Перелік документів для державної реєстрації права власності на підставі рішення 
власника майна, уповноваженого ним орі ану про передачу об’єкта нерухомого майна і 

державної у комунальну власність чи з комунальної у держави» власність або і приватної 
у державну чи комунальну в.іаснісіь відповідно до Законі України “ Про передачу 

об'єктів права державної та комунальної власності”
‘

1. Заява (державний реєстратор, уповноважена особа за допомогою програмних засобів ведення 
Державного реєстру прав формує га реєструє заяву в базі даних заяв за умови оплати послуг за 
державну реєстрацію прав у повному обсязі та встановлення особи заявника, а також у разі, 
коли заява подається щодо земельної ділянки. - за умови наявності в Державному земельному 
кадастрі відомостей про таку земельну ділянку).

За бажанням заявника у заяві зазначається інформація про здійснення з ним зв’язку 
(абонентський номер мобільного телефона та/або адреса електронної пошти).

У разі відсутності зауважень до відомостей, зазначених у заяві, заявник проставляє власний 
підпис на ній.

Під час формування та реєстрації заяви відповідно до закону встановлюється особа.

Перевірка цивільної правоздатності га дієздатності фізичної особи - громадянина 
України здійснюється шляхом отримання відомостей про таку особу з Державного реєстру 
актів цивільного стану громадян. Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної 
особи - іноземця або особи без громадянства і д і й с н ю є т ь с я  на підставі документа, що посвідче
ного особу і є підставою для перебу вання в Україні.

Перевірка цивільної правоздатності і а дієздатності юридичної особи, зареєстрованої 
відповідно до законодавства України, здійснюється шляхом отримання з Єдиного державною 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей 
про гаку особу, у тому числі про її установчі документи, та перевірки відповідності 
реєстраційної дії. яка вчиняється, обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності. Перевірка 
цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи - нерезидента здійснюється на 
підставі документа, що підтверджує реєстрацію такої особи у країні її місцезнаходження (витяг 
із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), та її установчих документів (їх копій), 
що легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в уетановленом\ 
законодавством порядку, якщо інше не встановлено чинними міжнародними договорами 
України, зі Ода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

У разі подачі документів на державну реєстрацію уповноваженою на ге особою 
встановлюється обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її 
повноваження діяти від імені іншої особи.

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що підтверджує повноваження 
діяти від імені іншої особи, є документ, що підтверджує повноваження законного представника 
особи, нотаріально посвідчена довіреність крім проведення реєстраційних дій за заявок' 
уповноваженої особи державного органу, і»ргану м ісцевого самоврядування). довіреїйеть.



7.17

видана відповідно до законодавства іноземної держави, або відомості з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про особу, яка 
уповноважена діяти від імені юридичної особи.

Перелік документів, що засвідчують повноваження представника для цілей проведення 
реєстраційних дій:

- документ, що підтверджує повноваження законного представника особи:
- нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій щодо державного 

органу, органу місцевого самоврядування):
- довіреність, видана відповідно до законодавства іноземної держави:
- рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про призначення (обрання) 

керівника, за умови подання відповідної заяви особисто таким керівником.
Заява на проведення реєстраційних дій в електронній формі подається за умови 

підписання її заявником з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем 
довіри.

2. Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору (крім випадків, коли 
особа звільнена від сплати адміністративного збору). У разі коли суб’єкт речового права, 
звільнений від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав, заявник 
пред'являє документ, що підтверджує право на таке звільнення, з якого державним 
реєстратором виготовляється копія, шо додається до відповідної заяви.

За бажанням заявника сплата адміністративного збору за державну реєстрацію прав може 
проводитися шляхом відповідної оплати з використанням програмних засобів П ортап  Дія з 
формуванням платіжного документа.

3. Рішення правонабувача майна, уповноваженого ним органу про надання згоди на 
передачу об'єкта нерухомого майна.

4. Акт приймання -  передачі такого об'єкта нерухомого майна.

Перелік документів для державної реєстрації права власності на нерухоме майно
для розміщення дипломатичних представництв, консульських установ та міжнаро іни\ 

міжурядових організацій, міжнародних неурядових та іноземних організацій

І . Заява (державний реєстратор, уповноважена особа за допомогою програмних засобів ведення 
Державного реєстру прав формує та реєструє заяву в базі даних заяв за умови оплати послуг за 
державну реєстрацію прав у повному обсязі та встановлення особи заявника, а також у разі, 
коли заява подається щодо земельної ділянки. - за умови наявності в Державному земельному 
кадастрі відомостей про гаку земельну ділянку).

За бажанням заявника у заяві зазначається інформація про здійснення з ним зв'язку 
(абонентський номер мобільного телефона та/або адреса електронної пошти).

У разі відсутності зауважень до відомостей, зазначених у заяві, заявник проставляє власний 
підпис на ній.

Під час формування та реєстрації заяви відповідно до закону встановлюється особа.
Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи - громадянина України 

здійснюється шляхом отримання відомостей про таку' особу з Державного реєстру актів 
цивільного стану громадян. Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи - 
іноземця або особи без громадянства здійснюється на підставі документа, що посвідчує його 
особу і є підставою для перебування в Україні.

Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи, зареєстрованої 
відповідно до законодавства України, здійснюється шляхом отримання з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей 
про таку особу, у тому числі про її установчі документи, та перевірки відповідності 
реєстраційної дії. яка вчиняється, обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності. Перевірка 
цивільної правоздатності га дієздатності юридичної особи - нерезидента здійснюється на 
підставі документа, що підтверджує реєстрацію такої особи у країні її місцезнаходження (виїж 
із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), та її установчих документів (їх копій), 
що легаїізовані (консульська легазізація чи проставлення агюстиля) в установленому 
іаконодавством порядку, якщо інше не встановлено чинними міжнародними договорами 
України, згода на обов 'язковість яких надана Верховною Радою України. ________________



У рач і подачі документів на державну реєстрацію уповноваженою на те осооою 
встановлюється обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її 
повноваження діяти від імені іншої особи.

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що підтверджує повноваження 
діяти від імені іншої особи, є документ, що підтверджує повноваження законного представника 
особи, нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій за заявою 
уповноваженої особи державного органу, органу місцевого самоврядування), довіреність, 
видана відповідно до законодавства іноземної держави, або відомості з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про особу, яка 
у повноважена діяти від імені юридичної особи.

Перелік документів, що засвідчують повноваження представника для цілей проведення 
реєстраційних дій:

- документ, що підтверджує повноваження законного представника особи;
- нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій щодо державного 

органу, органу місцевого самоврядування):
- довіреність, видана відповідно до законодавства іноземної держави:
- рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про призначення (обрання) 

керівника, за умови подання відповідної заяви особисто таким керівником.
Заява на проведення реєстраційних дій в електронній формі подається за умови 

підписання її заявником з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем 
довіри.

2. Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору (крім випадків, коли 
особа звільнена від сплати адміністративного збору). У разі коли суб'єкт речового права, 
увільнений від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав, заявник 
пред'являє документ, т о  підтверджує право на таке звільнення, з якого державним 
реєстратором виготовляється копія, що додається до відповідної заяви.

За бажанням заявника сплата адміністративного збору за державну реєстрацію прав може 
проводитися шляхом відповідної оплати з використанням програмних засобів Порталу Дія з 
формуванням платіжного документа.

3. Відповідна нота МЗС. а для розміщення міжнародних неурядових та іноземних 
організацій - лист Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв. Ради 
міністрів Автономної Республіки Крим. обласної та Севастопольської міської 
держадміністрації.

Перелік документів для державної реєстрації права власності у з в ' яз ку   ̂ набу ттям у 
власність манна компанією і управління активами інегнп ційних інвесторів

І . Заява (державний реєстратор, уповноважена особа за допомогою програмних засобів ведення 
Державного реєстру прав формує та реєструє заяву в базі даних заяв за умови оплати послуг за 
державну реєстрацію прав у повному обсязі та встановлення особи заявника, а також у разі, 
коли заява подається щодо земельної ділянки. - за умови наявності в Державному земельному 
кадастрі відомостей про гаку земельну ділянку).

За бажанням заявника у заяві зазначається інформація про здійснення з ним зв'язкч 
(абонентський номер мобільного телефона талбо адреса електронної пошти).

У разі відсутності зауважень до відомостей, »значених у заяві, іаявник проставляє власний 
підпис на ній.

Під час формування та реєстрації заяви відповідно до закону встановлюється особа. 
Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи - громадянина України 
здійснюється шляхом отримання відомостей про таку особу з Державного реєстру актів 
цивільного стану громадян. Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи - 
іноземця або особи без громадянства здійснюється на підставі документа, що посвідчує ного 
особу і є підставою для перебування в Україні.

і Іеревірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи, зареєстрованої 
відповідно до законодавства України, здійснюється шляхом отримання з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей
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про таку оеооу. у тому числі про ЇЇ установчі документи, та перевірки відповідності 
реєстраційної дії. яка вчиняється, обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності. Перевірка 
цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи - нерезидента здійснюється на 
підставі документа, що підтверджує реєстрацію такої особи у країні її місцезнаходження (витяг 
із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), та її установчих документів (їх копій), 
що легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому 
законодавством порядку, якщо інше не встановлено чинними міжнародними договорами 
України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

У разі подачі документів на державну реєстрацію уповноваженою на те особою 
встановлюється обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її 
повноваження діяти від імені іншої особи.

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що підтверджує повноваження діяти 
від імені іншої особи, є документ, що підтверджує повноваження законного представника 
особи, нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій за заявою 
уповноваженої особи державного органу, органу місцевого самоврядування), довіреність, 
видана відповідно до законодавства іноземної держави, або відомості з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про особу, яка 
уповноважена діяти від імені юридичної особи.

Перелік документів, що засвідчують повноваження представника для цілей проведення 
реєстраційних дій:
- документ, що підтверджує повноваження законного представника особи;
- нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій щодо державного 
органу, органу місцевого самоврядування):
- довіреність, видана відповідно до законодавства іноземної держави:
- рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про призначення (обрання) 
керівника, за умови подання відповідної заяви особисто таким керівником.

Заява на проведення реєстраційних дій в електронній формі подається за умови підписання її 
заявником з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри.
2. Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа 
звільнена від сплати адміністративного збору). У разі коли суб'єкт речового права, звільнений 
від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав, заявник пред'являє документ, 
що підтверджує право на таке звільнення, з якого державним реєстратором виготовляється 
копія, що додається до відповідної заяви.
За бажанням заявника сплата адміністративного збору за державну реєстрацію прав може 
проводитися шляхом відповідної оплати з використанням програмних засобів Порталу Дія з 
формуванням платіжного документа.
3. Регламент корпоративного інвестиційного фонду або регламент пайового інвестиційного 
фонду.
4. Свідоцтво про внесення інституту спільного інвестування до реєстру інститутів спільного 
інвестування.

Перелік Документів для державної реєстрації права власності у зв'язку ч набуттям 
у власність майна юридичною особою, що є управителем фонду операцій з нерухомістю.

1. Заява (державний реєстратор, уповноважена особа за допомогою програмних засобів ведення 
Державного реєстру прав формує та реєструє заяву в базі даних заяв за умови оплати послуг за 
державну реєстрацію прав у повному обсязі та встановлення особи заявника, а також у разі, 
коли заява подається щодо земельної ділянки. - за умови наявності в Державному земельному 
кадастрі відомостей про таку земельну ділянку).

За бажанням заявника у заяві зазначається інформація про здійснення з ним зв язку 
(абонентський номер мобільного телефона та/або адреса електронної пошти).

У разі відсутності зауважень до відомостей, зазначених у заяві, заявник проставляє власний 
підпис на ній.

Підчас формування га реєстрації заяви відповідно до закону встановлюється особа.
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Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи - громадянина України 
здійснюється шляхом отримання відомостеіі про таку особу з Державного реєстру ак і і в 
цивільного стану громадян. Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи - 
іноземця або особи без громадянства здійснюються на підставі документа, що посвідчу* його 
особу і * підставою для перебування в Україні.

Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи, зареєстрованої 
відповідно до законодавства України, здійснюється шляхом отримання з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей 
про таку особу, у тому числі про її установчі документи, та перевірки відповідності 
реєстраційної дії. яка вчиняється, обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності. Перевірка 
цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи - нерезидента здійснюється на 
підставі документа, що підтверджує реєстрацію такої особи у країні її місцезнаходження (витяг 
із торговельною, банківського, судового реєстру тощо), та її установчих документів (їх копій), 
що легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому 
законодавством порядку. якщо Інше не встановлено чинними міжнародними договорами 
України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

У разі подачі документів на держанії) реєстрацію уповноваженою на те особою 
встановлюється обсяг повноважень такої особи на підставі документа, шо підтверджує її 
повноваження діяти від імені іншої особи.

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що підтверджує повноваження 
діяти від імені іншої особи, є документ, що підтверджує повноваження законного представника 
особи, нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій за заявою 
уповноваженої особи державного органу, органу місцевого самоврядування), довіреність, 
видана відповідно до законодавства іноземної держави, або відомості з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про особу, яка 
уповноважена діяти від імені юридичної особи.

Перелік документів, що засвідчують повноваження представника для цілей проведення 
реєстраційних дій:

- документ, що підтверджує повноваження законного представника особи:
- нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій щодо державного 

органу, органу місцевого самоврядування):
- довіреність, видана відповідно до законодавства іноземної держави:
- рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про призначення (обрання) 

керівника, за умови подання відповідної шяви особисто таким керівником.
Заява на проведення реєстраційних дій в електронній формі подається за умови 

підписання її заявником з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем 
довіри.

2. Доку менти, що підтверджують сплату адміністративного збору (крім випадків, коли 
особа звільнена від сплати адміністративного збору). У разі коли суб'єкт речовою права, 
звільнений від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав, заявник 
пред'являє документ, що підтверджує право на таке звільнення, з якого державним 
реєст ратором виготовляється копія, що додається до відповідної заяви.

За бажанням заявника сплата адміністративного збору за державну реєстрацію прав може 
проводитися шляхом відповідної оплати з використанням програмних засобів Порталч Дія з 
формуванням платіжного документа.

3. Затверджені правила фонду операцій з нерухомістю.

Перелік документів для державної реє с і рації права власності на інлипідуа.іьні 
(салноні) ж и т о в і  бч «пінки, садові, дачні будники, господарські (присадибні) будівлі і 

споруди, прибудови до них, що закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року.
І

1. Заява (державний реєстратор, уповноважена особа за допомогою програмних засобів 
ведення Державного реєстру прав формує та реєструє заяву в базі даних заяв за умови оплати 
послуг за державну реєстрацію прав у повному обсязі та встановлення особи заявника, а також
у разі, коли заява подається щодо земельної ділянки. - за умови наявності в Державному



земельному кадастрі відомостей про таку земельну ділянку ).
За бажанням заявника у заяві зазначається інформація про здійснення з ним зв'язку 

(абонентський номер мобільного телефона га/або адреса електронної пошти).
У разі відсутності зауважень до відомостей, зазначених у заяві, заявник проставляє власний 

підпис на ній.
Під час формування та реєстрації заяви відповідно до закону встановлюється особа. 

Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи - громадянина України 
здійснюється шляхом отримання відомостей про таку особу з Державного реєстру актів 
цивільного стану громадян. Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи - 
іноземця або особи без громадянства здійснюється на підставі документа, що посвідчує його 
особу і є підставою для перебування в Україні.

Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи, зареєстрованої 
відповідно до законодавства України, здійснюється шляхом отримання з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей 
про таку особу, у тому числі про її установчі документи, та перевірки відповідності 
реєстраційної дії, яка вчиняється, обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності. Перевірка 
цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи - нерезидента здійснюється на 
підставі документа, що підтверджує реєстрацію такої особи у країні її місцезнаходження (витяг 
із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), та її установчих документів (їх копій), 
що легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому 
законодавством порядку, якщо інше не встановлено чинними міжнародними договорами 
України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

У разі подачі документів на державну реєстрацію уповноваженою на те особою 
встановлюється обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її 
повноваження діяти від імені іншої особи.

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що підтверджує повноваження діяти 
від імені іншої особи, є документ, що підтверджує повноваження законного представника 
особи, нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій за заявою 
уповноваженої особи державного органу, органу місцевого самоврядування), довіреність, 
видана відповідно до законодавства іноземної держави, або відомості з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про особу, яка 
уповноважена діяти від імені юридичної особи.

Перелік документів, що засвідчують повноваження представника для цілей проведення 
реєстраційних дій:
- документ, що підтверджує повноваження законного представника особи:
- нотаріально посвідчена довіреність (кр’м проведення реєстраційних дій щодо державного 
органу, органу місцевого самоврядування);
- довіреність, видана відповідно до законодавства іноземної держави:
- рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про призначення (обрання) 
керівника, за умови подання відповідної заяви особисто таким керівником.

Заява на проведення реєстраційних дій в електронній формі подається за умови підписання її 
заявником з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри.
2. Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа 
звільнена від сплати адміністративного збору). У разі коли суб'єкт речового права, звільнений 
від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав, заявник пред'являє документ, 
що підтверджує право на таке звільнення, з якого державним реєстратором виготовляється 
копія, що додається до відповідної заяви.
За бажанням заявника сплата адміністративного збору за державну реєстрацію прав може 
проводитися шляхом відповідної оплати з використанням програмних засобів Порталу Дія з 
форму ванням платіжного документа.
3. Технічний паспорт на об'єкт нерухомого майна.
4. Доку мент, що підтверджує приево«иня об'єкту нерухомого майна адреси.

Документ, шо підтверджує присвоєння об'єкту нерухомого майна адреси, не вимагається у 
разі, коли державна реєстрація права власності проводиться на індивідуальний (садибний) 
житловий будинок, садовий, дачний будинок, збудований на земельній ділянці, право власності 
на яку зареєстровано в Державному реєстрі прав. У такому разі заявник в поданій заяві 
обов'язково зазначає відомості про кадас гровий номер відповідної земельної ділянки, за яким
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державним реєстратором отримуються відомості Державного земельного кадастру з метою 
встановлення місця розташування земельної ділянки, на якій споруджено відповідний об'єкт, 
для подальшого відображення таких відомостей як адреси об'єкта нерухомого майна.

У разі коли індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські 
(присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них. що були закінчені будівництвом до 5 серпня 
1492 р. та роїгашовані на територіях сільських, селищних, міських рад. якими відповідно до 
законодавства здійснювалося ведення погоеподарського обліку, замість документів, 
передбачених цим пунктом, можуть бути подані документи, передбачені статтею 31 Закону 
України "Про держави} реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень“.

Перелік (Документів д ія державної реєстрації права власності на підставі іііявіі 
спадкоємця

1. Заява (державний реєстратор, уповноважена особа за допомогою програмних засобів ведення 
Державного реєстру прав формує та реєструє заяву в базі даних їаяв іа умови оплати послуг за 
державну реєстрацію прав у повному обсязі та встановлення особи заявника, а також у разі, 
коли заява подається щодо земельної ділянки. - за умови наявності в Державному земельному 
кадастрі відомостей Про таку земельну ділянку).

За бажанням заявника у заяві зазначається інформація про здійснення з ним зв'язку 
(абонентський номер мобільного телефона та/або адреса електронної пошти).

У разі відсутності зауважень до відомостей, зазначених у заяві, заявник проставляє власний 
підпис на ній.

1 Іід час формування та реєстрації заяви відповідно до закону встановлюється особа.
Перевірка цивільної правоздатності та дієідатності фізичної особи - громадянина України 

здійснюється шяяхом отримання відомостей про таку особу з Державного реєстру актів 
цивільного стану громадян. Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи - 
іноземця або особи без громадянства здійснюється на підставі документа, що посвідчує його 
особу і є підставою для перебування в Україні.

Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи, зареєстрованої 
відповідно до законодавства України, здійснюється шляхом отримання з Єдиного державною 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей 
про таку особу, у тому числі про її установчі документи, та перевірки відповідності 
реєстраційної дії, яка вчиняється, обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності. Перевірка 
цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи - нерезидента здійснюється на 
підставі документа, що підтверджує реєстрацію такої особи у країні її місцезнаходження (витяг 
із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), та її установчих документів (їх копій), 
що легалізовані (консульська легалізація чи проставлення аиостиля) в установленому 
законодавством порядку, якшо інше не встановлено чинними міжнародними договорами 
України, згода на обов'язковість яких надана верховною Радою України.

У разі подачі документів на державну реєстрацію уповноваженою на те особою 
встановлю* ;ься обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її 
повноваження діяти від імені іншої особи.

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що підтверджує повноваження діяти 
від імені іншої особи, є документ, що підтверджує повноваження законного представника 
особи, нотаріально посвідчена довіреність ;крім проведення реєстраційних дій за заявою 
уповноваженої особи державного органу, органу місцевого самоврядування), довіреність, 
видана відповідно до законодавства іноземної держави, або відомості з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про особу, яка 
у повноважена діяти від імені юридичної особи.

Перелік документів, що засвідчують повноваження представника для цілей проведення 
реєстраційних дій:
- документ, що підтверджує повноваження законного представника особи;
- нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій щодо державного 
органу, органу місцевого самоврядування):
- довіреність, видана відповідно до законодавства іноземної держави;
- рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про призначення (обрання) 
керівника, за умови подання відповідної заяви особисто таким керівником._________
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Заява на проведення реєстраційних дій в електронній формі подасться за умови підписання її 
заявником з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри.

2. Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору (крім випадків, коли 
особа звільнена від сплати адміністративного збору). У разі коли суб'єкт речовою права, 
івільнений від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав, заявник 
пред'являє документ, що підтверджує право на таке звільнення, з якого державним 
реєстратором виготовляється копія, що додається до відповідної заяви.

За бажанням заявника сплата адміністративного збору за державну реєстрацію прав може 
проводитися шляхом відповідної оплати з використанням програмних засобів Порталу Дія з 
формуванням платіжного документа.

3. Документ, що підтверджує набуття спадкодавцем права власності на нерухоме майно, 
відповідно до статті 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно га їх обтяжень»:

1) укладеного в установленому законом порядку договору. предметом якого є нерухоме 
майно, речові права на яке підлягають державній реєстрації, чи його дубліката;

2) свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя у разі смерті 
одного з подружжя, виданого нотаріусом або консульською установою України, чи його 
дубліката:

3 ) свідоцтва про право на спадщину, виданого нотаріусом або консульською установою 
України, чи його дубліката:

4) свідоцтва про право власності, виданого органом приватизації наймачам житлових 
приміщень у державному та комунальному житловому фонді, чи його дубліката:

5) свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого до 1 січня 2013 року 
органом місцевого самоврядування або місцевою державною адміністрацією, чи його 
дубліката:

6) державного акта на право приватної власності на землю, державного акта на право 
власності на землю, державного акта на право власності на земельну ділянку, виданих до 1 
січня 2013 року:

7) судового рішення, що набрало законної сили, щодо набуття, зміни або припинення права 
власності на нерухоме майно:

8) ухвали суду про затвердження (визнання) мирової угоди;
9) рішення уповноваженого законом органу державної влади про повернення об'єкта 

нерухомого майна релігійній організації:
10) договору, яким встановлюється довірча власність на нерухоме майно, га акта 

приймання-передачі нерухомого майна, яке є об'єктом довірчої власності:
11) інших документів, що відповідно до законодавства підтверджують набуття, зміну або 

припинення прав на нерухоме майно).
4. Витяг із Спадкового реєстру про наявність заведеної спадкової справи.
5. Документ, що містить відомості про склад спадкоємців, виданий нотаріусом чи 

уповноваженою на це посадовою особою органу місцевого самоврядування, якими заведено 
відповідну спадкову справу.

6. Свідоцтво про смерть.
У разі коли нерухоме майно розташоване в межах декількох територій -  Автономної 

Республіки Крим, областей, м. Києва чи м. Севастополя, державна реєстрація прав проводиться 
в межах однієї території, що обрана заявником.

Перелік документів для державної реєстрації права власності у разі в и т р е б у в а н н я  
нерухомого манна з чужого незаконного володіння на пі дставі рішення с}ду

1. Заява (державний реєстратор, уповноважена особа за допомогою програмних засобів ведення 
Державного реєстру прав формує та реєструє заяву в базі даних заяв за умови оплати послуг за 
державну реєстрацію прав у повному обсязі та встановлення особи заявника, а також у разі, 
коли заява подається щодо земельної ділянки. - за умови наявності в Державному земельному 
кадастрі відомостей про таку земельну ділянку).

За бажанням заяв н и ка у заяві зазначає ться інформація про здійсне 11 ня з ним зв'язку



(абонентський номер мобільного телефона та/'або адреса електронної пошти).
У рай відсутності зауважень до відомостей, зазначених у заяві, заявник проставляє власний 

підпис на ній.
Під час формування та реєстрації заяви відповідно до закону встановлюється особа.
Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи - громадянина України 

здійснюється шляхом отримання відомостей про таку особу з Державного реєстр) актів 
цивільного стану громадян. Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи - 
іноземця або особи без громадянства здійснюється на підставі документа, що посвідчує його 
особу і є підставою для перебування в Україні.

Перевірка цивільної правоздатності га дієздатності юридичної особи, зареєстрованої 
відповідно до законодавства України, здійснюється шляхом отримання з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей 
про таку особу, у тому числі про її установчі документи, та перевірки відповідності 
реєстраційної дії, яка вчиняється, обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності Перевірка 
цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи - нерезидента здійснюється ни 
підставі документа, що пі хгверджує реєстрацію такої особи у країні її місцезнаходження (внгяі 
із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), та її установчих документів (їх копій), 
що легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому 
законодавством порядку, якщо інше не встановлено чинними міжнародними договорами 
України, згода на обов'язковість яких надана Церховною Радою України.

У разі подачі документів на державну реєстрацію уповноваженою на те особою 
встановлюється обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її 
повноваження діяти від імені іншої особи.

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, шо підтверджує повноваження ДІЯТИ 

від імені іншої особи, є документ, що підтверджує повноваження законного представника 
особи, нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій за заявою 
уповноваженої особи державного органу, органу місцевого самоврядування), довіреність, 
видана відповідно до законодавства іноземної держави, або відомості з Єдиного державною 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців га громадських формувань про особу, яка 
у повноважена діяти від імені юридичної особи.

Перелік документів, що засвідчують повноваження представника для цілей проведения 
реєстраційних дій:
- документ, що підтверджує повноваження законного представника особи;
- нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій щодо державною 
органу, органу місцевого самоврядування):
- довіреність, видана відповідно до законодавства іноземної держави;
- рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про призначення (обрання) 
керівника, за умови подання відповідної заяви особисто таким керівником.

Заява на проведення реєстраційних дій в електронній формі подасться за умови підписання її 
заявником з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри.
2. Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа 
звільнена від сплати адміністративною збору). У разі коли суб'єкт речового права, звільнений 
від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав, заявник пред'являє доку мен т, 
що підтверджує право на таке звільнення, з якого державним реєстратором виготовляється 
копія, що додається до відповідної заяви.
За бажанням заявника сплата адміністративного збору за державну реєстрацію прав може 
проводитися шляхом відповідної оплати з використанням програмних засобів Порталу Дія з 
формуванням платіжного документа.
3. Документ, що підтверджує право власності на нерухоме майно належного власника, 
відповідно до статті 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень», крім випадку, коли право власності належного власника на таке майно 
було зареєстроване в Державному реєстрі прав:
1) укладеного в установленому законом порядку договору, предметом якого є нерухоме майно, 
речові права на яке підлягають державній реєстрації, чи його дубліката:
2) свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя у разі смерті одного з 
подружжя, виданого нотаріусом або консульською установою України, чи його дубліката;
3) свідоцтва про право на спадщину, виданого нотаріусом або консульською установою
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України, чи його дубліката:
4) свідоцтва про право власності, виданого органом приватизації наймачам житлових 
приміщень у державному та комунальному житловому фонді, чи його дубліката;
5) свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого до І січня 2013 року органом 
місцевого самоврядування або місцевою державною адміністрацією, чи його дубліката:
6) державного акта на право приватної власності на землю, державного акта на право власності 
на землю, державного акта на право власності на земельну ділянку, виданих до 1 січня 2013 
року;
7) судового рішення, що набрало законної сили, щодо набуття, зміни або припинення права 
власності на нерухоме майно:
8) ухвали суду про затвердження (визнання) мирової угоди:
9) рішення уповноваженого законом органу державної влади про повернення об'єкта 
нерухомого майна релігійній організації:
10) договору, яким встановлюється довірча власність на нерухоме майно, та акта приймання- 
передачі нерухомого майна, яке є об'єктом довірчої власності:
11) інших документів, що відповідно до законодавства підтверджують набуття, зміну або 
припинення прав на нерухоме майно).
4. Судове рішення, що набрало законної сили.

Перелік доку ментів для державної реєстрації права власності \  разі розірвання 
договору, за яким відбувся перехід права власності на нерухоме майно, на ні іставі 

судового рішення

1. Заява (державний реєстратор, уповноважена особа за допомогою програмних засобів ведення 
Державного реєстру прав формує га реєструє заяву в базі даних заяв за \ мови оплати послуг за 
державну реєстрацію прав у повному обсязі та встановлення особи заявника, а також у разі, 
коли заява подається щодо земельної ділянки. - за умови наявності в Державному земельному 
кадастрі відомостей про таку земельну ділянку).

За бажанням заявника у заяві зазначається інформація про здійснення з ним зв'язку 
(абонентський номер мобільного телефона та/або адреса електронної пошти).

У разі відсутності зауважень до відомостей, зазначених у заяві, заявник проставляє власний 
підпис на ній.

Під час формування га реєстрації заяви відповідно до закону встановлюється особа.
Перевірка цивільної правоздатності га дієздатності фізичної особи - громадянина України 

здійснюється шляхом отримання відомостей про таку особі з Державного реєстру актів 
цивільного стану громадян. Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи - 
іноземця або особи без громадянства здійснюється на підставі документа, що посвідчує його 
особу і є підставок) для перебування в Україні.

Перевірка цивільної правоздатності та дієздатност1 юридичної особи, зареєстрованої 
відповідно до законодавства України, здійснюється шляхом отримання з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей 
про таку особу, у тому числі про її установчі документи, та перевірки відповідності 
реєстраційної дії, яка вчиняється, обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності. Перевірка 
цивільної правоздатності та дії здатності юридичної особи * нерезидента здійснюється на 
підставі документа, що підтверджує реєстрацію такої особи у країні її місцезнаходження (витяг 
із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), та її установчих документів (їх копій), 
що легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому 
законодавством порядку, якщо інше не встановлено чинними міжнародними договорами 
України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

У разі подачі документів на державну реєстрацію уповноваженою на те особою 
встановлюється обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її 
повноваження діяти від імені іншої особи.

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що підтверджує повноваження діяти 
від імені іншої особи, є документ, що підтверджує повноваження законного представника 
особи, нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій за заявою 
уповноваженої особи державного органу, органу місцевого самоврядування), довіреність, 
видана відповідно до законодавства іноземної держави, або відомості з Єдиного державною
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реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про особу, яка 
уповноважена діяти від імені юридичної особи.

Перелік документів, що засвідчують повноваження представника для цілей проведення 
реєстраційних дій:
- документ, шо підтверджує повноваження законного представника особи;
- нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій щодо державного 
органу, органу місцевого самоврядування);
- довіреність, видана відповідно до законодавства іноземної держави;
- рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про призначення (обрання) 
керівника, за умови подання відповідної заяви особисто таким керівником.

Заява на проведення реєстраційних дій в електронній формі подається за умови підписання її 
заявником з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри.
2. Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа 
звільнена від сплати адміністративного збор>). У разі коли суб'єкт речового права, звільнений 
від сплати адміністративною збору за державну реєстрацію прав, заявник пред'являє докумен і . 
що підтверджує право на таке звільнення, з якого державним реєстратором виготовляється 
копія, шо додається до відповідної заяви.
За бажанням заявника сплата адміністративного збору за державну реєстрацію прав може 
проводитися шляхом відповідної оплати з використанням програмних засобів Порталу Дія з 
формуванням платіжного документа.
3. Судове рішення, що набрало законної сили.
4. Документи, необхідні для відповідної реєстрації, передбачені статтею 27 Закон> України 
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядком, шо 
підтверджують право власності на нерухоме майно відчужувана до укладення такого договору.

Перелік документів ц я  державної реєстрації права власності у разі переведення прав га 
обов'язків покупця за договором, за яким відбувся перехід права власності на нерухоме

мийно, на підставі судового рішення

І. Заява (державний реєстратор, уповноважена особа за допомогою програмних засобів ведення 
Державного реєстру прав формує та реєструє заяву в базі даних заяв за умови оплати послуг за 
державну реєстрацію прав у повному обсязі та встановлення особи заявника, а також у разі, 
коли заява подається щодо земельної ділянки. - за умови наявності в Державному земельному 
кадастрі відомостей про гаку іемельну ділянку).

За бажанням заявника у заяві зазначається інформація про здійснення з ним зв ' язку 
(абонентський номер мобільного телефона та,або идреса електронної пошти).

У разі відсутності зауважень до відомостей, зазначених у заяві, заявник проставляє власний 
підпис на ній.

Під час формування та реєсірації заяви відповідно до закону встановлюється особа.
Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи * громадянина України 

здійснюється шляхом отримання відомостей про таку особу з Державного реєстру актів 
цивільного стану громадян. Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи - 
іноземця або особи без громадянства здійснюється на підставі документа, що посвідчує його 
особу і є підставою для перебування в Україні.

Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи, зареєстрованої 
відповідно до законодавства України, здійснюється шляхом отримання з Єдиного державного 
реєстру' юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей 
про таку особу, у тому числі про її установчі документи, та перевірки відповідності 
реєстраційної дії. яка вчиняється, обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності. Перевірка 
цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи - нерезидента здійснюється на 
підставі документа, що підтверджує реєстрацію такої особи > країні її місцезнаходження (вит*  
Із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), та її установчих документів (їх копій), 
що легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому 
законодавством порядку, якщо інше не встановлено чинними міжнародними договорами 
України, згода на обов'язков і сть яких надана і Верховною Радою V'країни._________
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У разі подачі документів на державну реєстрацію уповноваженою на те особою 
встановлюється обсяі повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її 
повноваження діяти від імені іншої особи.

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що підтверджує повноваження діяти 
від імені іншої особи, є документ, що підтверджує повноваження законного представника 
особи, нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій за заявою 
уповноваженої особи державного органу, органу місцевого самоврядування), довіреність, 
видана відповідно до законодавства іноземної держави, або відомості з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про особу, яка 
уповноважена діяти від імені юридичної особи.

Перелік документів, що засвідчують повноваження представника для цілей проведення 
реєстраційних дій:
- документ, що підтверджує повноваження законного представника особи;
- нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій щодо державного 
органу, органу місцевого самоврядування):
- довіреність, видана відповідно до законодавства іноземної держави:
- рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про призначення (обрання) 
керівника, за умови подання відповідної заяви особисто таким керівником.

Заява на проведення реєстраційних дій в електронній формі подається за умови підписання її 
заявником з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри.
2. Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа 
звільнена від сплати адміністративного збору). У разі коли суб'єкт речового права, звільнений 
від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав, заявник пред'являє документ', 
що підтверджує право на таке звільнення, з якого державним реєстратором виготовляється 
копія, що додається до відповідної заяви.
За бажанням заявника сплата адміністративного збору за державну реєстрацію прав може 
проводитися шляхом відповідної оплати з використанням програмних засобів Порталу Дія з 
формуванням платіжного документа.
3. Судове рішення, що набрало законної сили.
4. Примірник (дублікат) такого договору, крім випадку, коли право власності на таке манно на 
підставі відповідного договору зареєстроване в Державному реєстрі прав.

Перелік док\ментів для державної реєстрації прана власності самочинно 
збудований іакінчсний будівництвом об'єкт, право власності на який визнається на

підставі судового рішення
1. Заява (державний реєстратор, уповноважена особа за допомогою програмних засобів ведення 
Державного реєстру прав формує та реєструє заяву в базі даних заяв за умови оплати послуг за 
державну реєстрацію прав у повному обсязі та встановлення особи заявника, а також у разі, 
коли заява подається щодо земельної ділянки. - за умови наявності в Державному земельному 
кадастрі відомостей про таку земельну ділянку).

За бажанням заявника у заяві зазначається інформація про здійснення з ним зв'язку 
(абонентський номер мобільного телефона та/або адреса електронної пошти).

У разі відсутності зауважень до відомостей, зазначених у заяві, заявник проставляє власний 
підпис на ній.

Під час формування та реєстрації заяви відповідно до закону встановлюється особа.
Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи - громадянина України 

здійснюється шляхом отримання відомостей про таку особу з Державного реєстру актів 
цивільного стану громадян. Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи - 
іноземця або особи без громадянства здійснюється на підставі документа, що посвідчує його 
особу і є підставою для перебування в Україні.

Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи, заре* строваної 
відповідно до законодавства України, здійснюється шляхом отримання з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей 
про таку особу, у тому числі про її установчі документи, та перевірки відповідності 
реєстраційної дії. яка вчиняється, обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності. Перевірка 
цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи - нерезидента здійснюється на 
підставі документа, що підтверджує реєстрацію такої особи у країні її місцезнаходження (витяг



із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), та її установчих документів (їх копій), 
що легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому 
законодавством порядку, якщо інше не встановлено чинними міжнародними договорами 
України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

У разі подачі документів на державну реєстрацію уповноваженою на те особою 
встановлюється обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її 
повноваження діяти від імені іншої особи.

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що підтверджує повноваження діяти 
від імені іншої особи, є документ, що підтверджує повноваження законного представника 
особи, нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій за заявою 
уповноваженої особи державного органу, органу місцевого самоврядування), довіреність, 
видана відповідно до законодавства іноземної держави, або відомості з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про особу, яка 
уповноважена діяти від імені юридичної особи.

Перелік документів, що засвідчують повноваження представника для цілей проведення 
реєстраційних дій:
- документ, що підтверджує повноваження циконного представника особи:
- нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій щодо державною 
органу, орі ану місцевого самоврядування);
- довіреність, видана відповідно до законодавс гва іноземної держави:
- рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про призначення (обрання) 
керівника, за умови подання відповідної заяви особисто таким керівником.

Заява на проведення реєстраційних дій в електронній формі подається за умови підписання її 
заявником з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри.
2. Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа 
звільнена від сплати адміністративного збору). У разі коли суб'єкт речового права, звільнений 
від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав, заявник пред'являє документ, 
що підтверджує право на таке звільнення, з якого державним реєстратором виготовляється 
копія, т о  додається до відповідної заяви.
За бажанням заявника сплата адміністративного збору за державну реєстрацію прав може 
проводитися шляхом відповідної оплати з використанням програмних засобів Порталу Дія з 
форму ванням платіжного документа.
3. Є удове рішення, що набрало законної сили.
4. Документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію 
закінченого будівництвом об'єкта.
4. Технічний паспорт на об 'єкт нерухомого майна.
5. Документ, що підтверджує присвоєння об'єкту нерухомого майна адреси.
6. Письмова заява або договір співвласників про розподіл часток у спільній власності на 
новозбудований об'єкт нерухомого майна (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо 
майна, що набувається у спільну часткову власність).
7. Договір про спільну діяльність або договір простого товариства (у разі, коли державна 
реєстрація проводиться щодо майна, будівництво якого здійснювалось у результаті спільної 
діяльності).

Документ, що відповідно то вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію 
закінченого будівництвом об'єкта, не подається у разі, коли реєстрація такого документа 
здійснювалася в Єдиному реєстрі документів.

У такому разі державний реєстратор або уповноважена особа відповідно до наданих 
заявником у відповідній заяві відомостей про реєстраційний номер документа, що відповідно 
до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта. 
!а допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у режимі реального часу 
отримує відомості Єдиного реєстру доку ментів про документ, шо відповідно до ви мої 
законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, та 
перевіряє, відсутність су перечностей між заявленими правами та відомостями, що містяться в 
ньому Реєстрі.

Документ, що підт верджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси, не подається \ разі, 
коли державна реєстрація права власності проводиться на індивідуальний (садибний) житловий 
будинок, садовий, дачний будинок, збудований на земельній ділянці, право власності на яку
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зареєстровано в Державному реєстрі прав. У такому разі заявник в поданій заяві обов'язково 
зазначає відомості про кадастровий номер відповідної земельної ділянки, за яким державним 
реєстратором отримуються відомості Державного земельного кадастру з метою встановлення 
місця розташування земельної ділянки, на якій споруджено відповідний об'єкт, для подальшого 
відображення таких відомостей як адреси об'єкта нерухомого майна.
Документ, шо підтверджує присвоєння об'єкт) нерухомого майна адреси, також не подається у 
разі, коли адреса отримана під час реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес 
об'єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна та зазначена в документі, що відповідно до 
вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта. У 
такому разі державний реєстратор відповідно до зазначених заявником у відповідній заяві 
відомостей про реєстраційний номер документа, що згідно з вимогами законодавства засвідчує 
прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, обов'язково перевіряє відсутність 
суперечностей між заявленою адресою та відомостями, що містяться в Єдиному реєстрі 
документів.

Перелік документів для державної реєстрації права власності на об’єкт 
незавершеного будівництва, (також у випадку визнання нрава власності на об’єкт 

незавершеного б> іівницгва на підставі судового рішення)
! . Заява (державний реєстратор, уповноважена особа за допомогою програмних засобів ведення 
Державного реєстру прав формує та реєструє заяву в базі даних заяв за умови оплати послуг за 
державну реєстрацію прав у повному обсязі та встановлення особи заявника, а також у разі, 
коли заява подається щодо земельної ділянки, - за умови наявності в Державному земельному 
кадастрі відомостей про таку земельну ділянку).

За бажанням заявника у заяві зазначається інформація про здійснення з ним зв'язку 
(абонентський номер мобільного телефона та/або адреса електронної поппи).

У разі відсутності зауважень до відомостей, зазначених у заяві, заявник проставляє власний 
підпис на ній.

Під час формування та реєстрації заяви відповідно до закону встановлюється особа.
Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи, зареєстрованої 

відповідно до законодавства України, здійснюється шляхом отримання з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей 
про таку особу, у тому числі про її установчі документи, та перевірки відповідності 
реєстраційної дії. яка вчиняється, обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності. Перевірка 
цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи - нерезидента здійснюється на 
підставі документа, що підтверджує реєстрацію такої особи у країні її місцезнаходження (витяг 
із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), та її установчих документів (їх копій), 
що легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому 
законодавством порядку, якщо інше не встановлено чинними міжнародними договорами 
України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

У разі подачі документів на державну реєстрацію уповноваженою на те особою 
встановлюється обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує п 
повноваження діяти від імені іншої особи.

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що підтверджує повноваження діяти 
від імені іншої особи, є документ, що підтверджує повноваження законного представника 
особи, нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій за заявою 
уповноваженої особи державного органу, органу місцевого самоврядування), довіреність, 
видана відповідно до законодавства іноземної держави, або відомості з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про особу, яка 
уповноважена діяти від імені юридичної особи.

Перелік документів, що засвідчують повноваження представника для цілей проведення 
реєстраційних дій:
- документ, що підтверджує повноваження законного представника особи:
- нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій щодо державного 
органу , органу місцевого самоврядування);
- довіреність, видана відповідно до законодавства іноземної держави:
- рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про призначення (обрання) 
керівника, за умови подання відповідної заяви особисто таким керівником.________ ________



Заява на проведення реєстраційних дій в електронній формі подасться за умови підписання її 
заявником з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри.
2. Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа 
звільнена від сплати адміністративного збору). У разі коли суб'єкт речового права, звільнений 
від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав, заявник пред'являє документ, 
що підтверджує право на таке звільнення, ч якого державним реєстратором виготовляється 
копія, що додається до відповідної заяви.
За бажанням заявника сплата адміністративного збору за державну реєстрацію прав може 
проводитися шляхом відповідної оплати з використанням програмних засобів Порталу Дія з 
формуванням платіжного документа.
3. Документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку під таким об'єктом (крім випадку 
коли речове право на земельну ділянку вже зареєстровано в Державному реєстрі прав).
4. Документ, що відповідно до законодавства надає право на виконання будівельних робіт (крім 
випадків, коли реєстрація такого документа здійснювалася в Єдиній державній електронній 
системі у сфері будівництва.
5. Документ, що містить опис об'єкта незавершеного будівництва за результатами технічної 
інвентаризації такого об'єкта (крім випадків, коли такий документ внесено до Єдиної державної 
елект ронної системи у сфері будівництва).
6.Судове рішення, що набрало законної ».или у разі набуття права власності на підставі гакою 
рішення.

Перелік документів для державної реєстрації припинення права власності на закінчений
будівництвом об’єкт чи, об’єкі незавершеного будівництва у зв’язку з ного знищенням

1. Заява (державний реєстратор, уповноважена особа за допомогою програмних засобів ведення 
Державного реєстру прав формує та реєструє заяву в ба їі даних заяв за умови оплат и послу г за 
державну реєстрацію прав у повному обсязі та встановлення особи заявника, а також у разі, 
коли заява подається щодо земельної ділянки, - за умови наявності в Державному земельному 
кадастрі відомостей про таку іемельну ділянку).

За бажанням заявника у заяві зазначається інформація про здійснення з ним зв'язку 
(абонентський номер мобільною телефона та або адреса електронної пошти).

У разі відсутності зауважень до відомостей, зазначених у заяві, заявник проставляє власний 
підпис на ній.

Під час формування та реєстрації заяви відповідно до закону встановлюється особа.
Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи, зареєстрованої 

відповідно до законодавства України, здійснюється шляхом отримання з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей 
про таку особу, у тому числі про її установчі документи, та перевірки відповідності 
реєстраційної дії. яка вчиняється, обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності. Перевірка 
цивільної правоздатності га дієздатності юридичної особи - нерезидента здійснюється на 
підставі документа, що підтверджує реєстрацію такої особи у країні її місцезнаходження (витяг 
із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), та її установчих документів (їх копій), 
що легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому 
законодавством порядку, якщо інше не встановлено чинними міжнародними договорами 
України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

У разі подачі документів на державну реєстрацію уповноваженою на те особою 
встановлюється обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її 
повноваження діяти від імені іншої особи.

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що підтверджує повноваження дія ні 
від імені іншої особи, є документ, що підіверджує повноваження законного представника 
особи, нотаріально посвідчена довіреність і крім проведення реєстраційних дій за заявою 
уповноваженої особи державного органу, органу місцевого самоврядування), довіреність, 
видана відповідно до законодавства іноземної держави, або відомості з Єдиного державної о 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та іромалських форму вань про особу, яка



7.28

уповноважена діяти від імені юридичної особи.
Перелік документів, що засвідчують повноваження представника для цілей проведення 

реєстраційних дій:
- документ, що підтверджує повноваження законного представника особи:
- нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій щодо державного 
органу, органу місцевого самоврядування;;
- довіреність, видана відповідно до законодавства іноземної держави:
- рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про призначення (обрання) 
керівника, за умови подання відповідної заяви особисто таким керівником.

Заява на проведення реєстраційних дій в електронній формі подається за умови підписання її 
заявником з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри.
2. Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа 
івільнена від сплати адміністративного збору). У разі коли суб'єкт речового права, звільнений 
від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав, заявник пред'являє документ, 
шо підтверджує право на таке звільнення, з якого державним реєстратором виготовляється 
копія, що додається до відповідної заяви.
За бажанням заявника сплата адміністративного збору за державну реєстрацію прав може 
проводитися шляхом відповідної оплати з використанням програмних засобів Порталу Дія з 
формуванням платіжного документа.
3. Заява власника закінченого будівництвом об'єкта чи об’єкта незавершеного будівництва, 
справжність підпису на якій засвідчується відповідно до Закону України ” 1 Іро нотаріат";
4. Документ, що посвідчує право власності на закінчений будівництвом об’єкт чи об'єкт 
незавершеного будівництва (крім випадків, коли право власності на такий об’єкт вже 
зареєстровано в Державному реєстрі прав або коли такий документ відсутній у зв'язку із 
втратою, пошкодженням чи псуванням).

Державна реєстрація права власності на закінчений будівництвом об'єкт чи об'єкт 
незавершеного будівництва у зв'язку з його знищенням проводиться за наявності відомостей 
про факт знищення, отриманих державним реєстратором з Єдиної державної електронної 
системи у сфері будівництва.

Перелік документів для державної реєстрації припинення права власності на неру хоме 
майно у зв'язку з вимовою власника від права власності

1 Заява (державний реєстратор. уповноважена особа за допомогою програмних засобів ведення 
Державного реєстру прав формує та реєструє заяву в базі даних заяв за умови оплати послуг за 
державну реєстрацію прав у повному обсязі та встановлення особи заявника, а також у разі, 
коли заява подається щодо земельної ділянки. - за умови наявності в Державному земельному 
кадастрі відомостей про таку земельну ділянку).

За бажанням заявника у заяві зазначається інформація про здійснення з ним зв'язку 
(абонентський номер мобільного телефона та/або адреса електронної пошти).

У разі відсутності зау важень до відомостей, зазначених у заяві, заявник проставляє власний 
підпис на ній.

Під час формування та реєстрації шяви відповідно до закону встановлюється особа.
Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи, зареєстрованої 

відповідно до законодавства України, здійснюється шляхом отримання з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей 
про таку особу, у тому числі про її установчі документи, та перевірки відповідності 
реєстраційної ції. яка вчиняється, обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності. Перевірка 
цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи - нерезидента здійснюється на 
підставі доку мента, що підтверджує реєстрацію такої особи у країні її місцезнаходження (витяг 
із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), та її установчих документів (їх копій), 
що легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому 
законодавством порядку, якщо інше не встановлено чинними міжнародними договорами 
України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

У разі подачі документів на державну реєстрацію уповноваженою на те особою 
встановлюється обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує й 
повноваження діяти від імені іншої особи.

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що підтверджує повноваження діяти



від імені іншої особи, с документ, що підтверджує повноваження законного представника 
особи, нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій за заявою 
уповноваженої особи державного органу, органу місцевою самоврядування), довіреність, 
видана відповідно до законодавства іноземної держави, або відомості з € шного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про особу, яка 
уповноважена діяти від імені юридичної особи.

Перелік документів, що засвідчують повноваження представника для цілей проведення 
реєстраційних дій:
- документ, що підтверджує повноваження законного представника особи:
- нотаріально посвідчена довіреність (крім нроведення реєстраційних дій щодо державного 
органу, органу місцевою самоврядування):
- довіреність, видана ві.тповідно до законодавства іноземної держави:
- рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про призначення (обрання) 
керівника, за умови подання відповідної заяви особисто таким керівником.

Заява на проведення реєстраційних дій в електронній формі подається за умови підписання її 
заявником з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри.
2. Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа 
звільнена від сплати адміністративного збору). У разі коли суб'єкт речового права, звільненні! 
від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав, заявник пред'являє док\мен і. 
що підтверджує право на таке звільнення, з якого державним реєстратором виготовляється 
копія, що додається до відповідної заяви.
За бажанням заявника сплата адміністративного збору за державну реєстрацію прав може 
проводитися шляхом відповідної оплати з використанням програмних засобів Порталу Дія з 
формуванням платіжною документа.
3. Документ, що посвідчує право власності на об'єкт нерухомого майна (крім випадків, коли 
право власності на такий об’єкт вже зареєстровано в Державному реєстрі прав).

7.2** Перелік документів гін державної реєстрації права власності на іакінчснин будівництвом 
об’єкт у результаті здійснення нової п будівництва чи рсконегрукціїу, також на 

закінчений будівництвом об’єк ту  результаті діяльності кооперативу:

Державна реєстрація права власності на закінчений будівництвом об'єкт проводиться 
відповідно до статті 331 Цивільного кодексу України щодо особи, яка здійснювала будівниціво 
такого об'єкта (замовник будівництва), чи у випадку, передбаченому статтею 332 Цивільного 
кодексу України. - щодо особи, яка є власником закінченого будівництвом об'єкта, 
реконструкція якого проводилася, якшо інше не встановлено договором або законом.

Державна реєстрація права власності на закінчений будівництвом об'єкт проводиться за 
наявності відомостей про його технічну інвентаризацію, про прийняття його в експлуатацію та 
про присвоєння такому об'єкту адреси (крім випадку проведення реконструкції об'єкта, що не 
має наслідком його поділ, виділ частки або об’єднання), отриманих державним реєстратором з 
Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

У разі коли закінчений будівництвом об'єкт у результаті нового будівництва є складовою 
частиною будинку, будівлі, споруди (квартира, гаражний бокс, машиномісце. інше житлове та 
нежитлове приміщення), яка після прийняття об'єкта в експлуатацію є самостійним об'єктом 
нерухомого майна, відомості про прийняття в експлуатації та про присвоєння адреси 
отримуються щодо будинку, будівлі або споруди, складовою частиною яких є такий об'єкт, а 
щодо відповідної складової частини будинку, будівлі, споруди - відомості про присвоєння 
адреси такій частині.

Державна реєстрація права власності на закінчений будівництвом об'єкт у результаті 
реконструкції проводиться також за наявності відомостей про державну реєстрацію права 
власності на такий об'єкт відповідно до законодавства до проведення його реконструкції.
1. Заява (державний реєстратор, уповноважена особа за допомогою програмних засобів ведення 
Державного реєстру прав формує та реєструє їаяв' в базі даних заяв за умови оплати послуг за 
державну реєстрацію прав у повному обсязі га встановлення особи іаявника. а також V разі, 
коли заява подається щодо земельної ділянки. - за \мови наявності в Державному земельном\



кадастрі відомостей про таку земельну ділянку ).
За бажанням заявника у заяві зазначається інформація про здійснення з ним зв'язку 

і абонентський номер мобільного телефона га/або адреса електронної пошти).
У разі відсутності зауважень до відомостей, зазначених у заяві, заявник проставляє власний 

підпис на ній.
Під час формування та реєстрації заяви відповідно до закону встановлюється особа.
Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи, зареєстрованої 

відповідно до законодавства України, здійснюється шляхом отримання з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей 
про таку особу, у тому числі про її установчі документи, та перевірки відповідності 
реасграційної дії, яка вчиняється, обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності. Перевірка 
цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи - нерезидента здійснюються на 
підставі документа, що підтверджує реєстрацію такої особи у країні її місцезнаходження (витяг 
із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), та її установчих документів (їх копій), 
що легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому 
законодавством порядку, якщо інше не встановлено чинними міжнародними договорами 
України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

У разі подачі документів на державну реєстрацію уповноваженою на те особою 
встановлюється обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її 
повноваження діяти від імені іншої особи.

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що підтверджує повноваження діяти 
від імені іншої особи, є документ, що підтверджує повноваження законного представника 
особи, нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій за заявою 
уповноваженої особи державного органу, органу місцевого самоврядування), довіреність, 
видана відповідно до законодавства іноземної держави, або відомості з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про особу, яка 
у повноважена діяти від імені юридичної особи.

Перелік документів, що засвідчують повноваження представника для цілей проведення 
реєстраційних дій:
- доку мент, що підтверджує повноваження законного представника особи:
- нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій щодо державного 
органу, органу місцевого самоврядування);
- довіреність, видана відповідно до законодавства іноземної держави:
- рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про призначення (обрання) 
керівника, за умови подання відповідної заяви особисто таким керівником.

Заява на проведення реєстраційних дій в електронній формі подається за умови підписання її 
заявником з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри.
2. Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа 
звільнена від сплати адміністративного збору). У разі коли суб'єкт речового права, звільнений 
від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав, заявник пред'являє документ, 
що підтверджує право на таке звільнення, з якого державним реєстратором виготовляється 
копія, що додається до відповідної заяви.
За бажанням заявника сплата адміністративного збору за державну реєстрацію прав може 
проводитися шляхом відповідної оплати з використанням програмних засобів Порталу Дія з 
форму ванням платіжного документа.

Державна реєстрація права власності на закінчений будівництвом об'єкт у разі прийнятні 
його в експлуатацію до запровадження єдиного реї с іру  документів, що дають право на 
виконання підготовчих та будівельних робіт, засвідчують прийняття в експлу атацію закінчених 
будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, 
скасування та анулювання зазначених документів, що є невід'ємною архівною складовою 
часі иною Реєстру будівельної діяльності, проводиться за наявності документа, що відповідно 
до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію такого об'єкта, крім випадку, 
передбаченого абзацом другим цього пункту . Такий документ за наданими заявником у заяві 
реквізитами та відомостями про суб'єкта, що здійснював лрийняття закінченого будівництвом 
об'єкта в експлуатацію, отримується державним реєстратором шляхом звернення до 
відповідного органу державної влади чи органу місцевого самовряду вання.

Документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію



будинку, будівлі, споруди, не вимагається в разі державної реєстрації права власності на 
закінчений будівництвом об'єкт у результаті нового будівництва, що є складовою часі иною 
такого будинку, будівлі, споруди (квартира, гаражний бокс, машиномісне. інше житлове та 
нежитлове приміщення), яка після прийняття об'єкта в експлуатацію є самостійним об'єктом 
нерухомого майна, у разі прийняття відпові ’ного будинку, будівлі або споруди, складовою 
частиною яких с такий об'єкт, в експлуатацію до запровадження єдиного реєстру документів, 
шо дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, засвідчують прийняття в 
експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, 
відмову у видачі, скасування га анулювання зазначених документів, що с невід'ємною 
архівною складовою частиною Реєстру будівельної діяльності, але за умови наявності 
державної реєстрації права власності на інші окладові частини у відповідному будинку, будівлі 
або споруді.

Державна реєстрація права власності на закінчений будівництвом об’єкт у ран 
присвоєння завершеному будівництвом об'єкту адреси без застосування Єдиної державної 
електронної системи у сфері будівництва проводиться за наявності документа, що підтверджу є 
присвоєння такому об’єкту адреси, крім випадку, передбаченого абзацом дру гим цьої о пункту.

Такий документ за наданими заявником у заяві реквізитами та відомостями про суб'єкта, що 
здійснював присвоєння закінченому будівництвом об'єкту адреси, отримується державним 
реєстратором шляхом звернення до відповідного органу державної влади чи органу місцевого 
самоврядування.

Документ, що підтверджує присвоєння будинку, будівлі, споруді адреси, не вимагається 
в разі державної реєстрації права власності на закінчений будівництвом об'єкт у результаті 
нового будівництва, що є складовою частиною будинку, будівлі, споруди (квартира, гаражний 
бокс, машиномісце. інше житлове та нежитлове приміщення), яка після прийняття об'єкта в 
експлуатацію є самостійним об'єктом нерухомого майна, у разі присвоєння відповідному 
будинку, будівлі або споруді, складовою частиною яких є такий об'єкт, адреси до застосування 
Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, але за умови наявності державної 
реєстрації права власності на інші складові частини у відповідному будинку, будівлі або 
споруді.

Документ, що підтверджує присвоєння закінченому будівництвом об'єкту адреси, не 
вимагається у разі державної реєстрації права власності на індивідуальний (садибний) 
житловий б' дпнок. садовий, дачний будинок, збудований на земельній ділянці, право власності 
на яку зареєстроване в Державному реєстрі прав. У такому разі заявник у поданій заяві 
обов'язково зазначає відомості про кадастровий номер відповідної земельної ділянки, за яким 
державним реєстратором отримуються відомості Державного земельного кадастру з метою 
встановлення місця розташування земельної ділянки, на якій споруджено відповідний об'єкт, 
для подальшою відображення його адреси Дія цього абзацу не застосовується, якщо у 
відомостях про місце розташування земельної ділянки відсутні всі необхідні реквізити адреси, 
передбачені частиною четвертою статті 26-3 Закону України "Про регулювання містобудівної 
діяльності".

У разі коли державна реєстрація права власності проводиться на закінчений 
будівництвом об'єкт у результаті реконструкції, який до проведення такої реконструкції 
перебував у спільній власності, державному реєстратору подасться письмова згода всіх 
співвласників закінченого будівництвом об’єкта на проведення ного реконструкції.

У зв'язку з проведенням реконструкції закінченого будівництвом об'єкта вид спільної 
власності та розмір часток у праві спільної часткової власності залишаються незмінними, якщо 
інше не встановлено за домовленістю співвласників. На підтвердження такої домовленості 
співвласників може бути надана письмова заява співвласників про визначення розміру часток, 
справжність підписів на якій засвідчується відповідно до Закону України "Про нотаріат“, або 
договір, укладений такими співвласниками відповідно до законодавства.

У разі коли право власності на закінчений будівництвом об'єкт відповідно до договору або 
закону насувається іншими особами, відмінними від замовника будівництва, або відповідно до 
договору насувається у спільну власність замовником будівництва та іншими особами, 
державному реєстратору подається відповідний договір, що передбачає набуття права власності 
на закінчений будівництвом об'єкт іншою особою, відмінною від замовника будівництва, або 
набуття права спільної власності замовника будівництва та іншої особи, чи у випадках, 
передбачених законом, інший документ, що і ідтверджує факт набуття права власності іншою
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особою, відмінною від замовника будівництва.
Якщо договір, за яким насувається право власності на закінчений будівництвом об'єкт 

іншими особами, відмінними від замовника будівництва, укладено не з відповідним 
замовником будівництва, державному реєстратору подаються договори, на підставі яких 
встановлюється послідовність переходу майнових прав на такий об'єкт від замовника 
будівництва до інших осіб та в подальшому до набувача права власності на закінчений 
будівництвом об'єкт.

У разі участі особи у фонді фінансування будівництва документом, т о  підтверджує 
набуття у власність закріпленого за особою завершеного будівництвом об'єкта, є видана 
управителем іакого фонду довідка про право довірителя на набуття у власність об'єкта 
інвестування.

У разі участі особи у діяльності кооперативу документом, що підтверджує набуття у 
власність членом кооперативу завершеного будівництвом об’єкта, є видана таким 
кооперативом довідка про членство особи в кооперативі та внесення таким членом кооперативу 
пайового внеску в повному обсязі.

Перелік ^окчментів для державної реєстрації державної реєстрації прав на земельні 
ділянки державної та комунальної власності

1. Заява (державний реєстратор, уповноважена особа за допомогою програмних засобів ведення 
Державного реєстру прав формує та реєструє заяву в базі даних заяв за умови оплати послуг за 
державну реєстрацію прав у повному обсязі та встановлення особи заявника, а також у разі, 
коли заява подається щодо земельної ділянки. - за умови наявності в Державному земельному 
кадасгрі відомостей про таку земельну ділянку).

За бажанням заявника у заяві зазначається інформація про здійснення з ним зв’язку 
(абонентський номер мобільного телефона та/або адреса електронної пошти).

У разі відсутності зауважень до відомостей, зазначених у заяві, заявник проставляє власний 
підпис на ній.

Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи, зареєстрованої 
відповідно до законодавства України, здійснюється шляхом отримання з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей 
про таку особу, у тому числі про її установчі документи, та перевірки відповідності 
реєстраційної дії. яка вчиняється, обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності. Перевірка 
цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи - нерезидента здійснюється на 
підставі документа, що підтверджує реєстрацію такої особи у країні її місцезнаходження (витяг 
із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), та її установчих докумен тів (їх копій), 
шо легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому 
законодавством порядку, якщо інше не встановлено чинними міжнародними договорами 
України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

У разі подачі документів на державну реєстрацію уповноваженою на те особою 
встановлюється обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує п 
повноваження діяти від імені іншої особи.

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що підтверджує повноваження діяти 
від імені іншої особи, є документ, що підтверджує повноваження законного представника 
особи, нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій за заявою 
уповноваженої особи державного органу, органу місцевого самоврядування), довіреність, 
видана відповідно до законодавства іноземної держави, або відомості з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про особу, яка 
уповноважена діяти від імені юридичної особи.

Перелік документів, що засвідчують повноваження представника для цілей проведення 
реєстраційних дій:
- документ, що підтверджує повноваження законного представника особи;
- нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій щодо державного 
органу, органу місцевого самоврядування);

| - довіреність, видана відповідно до законодавства іноземної держави;_________  ____________



- рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про призначення (обрання) 
керівника, за умови подання відповідної заяви особисто таким керівником.

Заява на проведення реєстраційних дій в електронній формі подасться іа умови підписання її 
заявником з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри.

Заява на проведення реєстраційних дій в електронній формі подасться за ушови підписання її 
заявником з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри.
2. Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа 
звільнена від сплати адміністративного збору і. У разі коли суб'єкт речового права, івільнений 
відсилати адміністративного юор> «держави) реєстрацію пран. заявник пред'являв локумеїп. 
т о  підтверджує право на таке звільнення, з якого державним реєстратором виготовляється 
копія, що додається до відповідної заяви.

За бажанням заявника сплата адміністративного збору за державну реєстрацію прав може 
проводитися шляхом відповідної оплати з використанням програмних засобів Поріалу Дія і 
формуванням платіжного документа.
3. Рішення органів державної влади або органів місцевого самоврядування про передачу 
земельної ділянки V власність.

7.31 Перелік документів для державна реєстрація прав на іемельні ділянки, речові права на
які набуто до 1 січня 2013 р.

(за умови наявності відповідних відомостей в Державному земельному кадасірі)

1. Заява (державний реєстратор, уповноважена особа за допомогою програмних засобів ведення 
Державного реєстру прав формує та реєструє заяву в базі даних заяв за умови оплати послуг за 
державну реєстрацію прав V повному обсязі та встановлення особи заявника, а також у разі, 
коли заява подається щодо земельної ділянки, - за умови наявності в Державному земельном) 
кадастрі відомостей про таку земельну ділянку >.

За бажанням заявника у заяві зазначається інформація про здійснення з ним зв'язку 
(абонентський номер мобільного телефона та/або адреса електронної пошти).

У разі відсутності зауважень до відомостей, зазначених у заяві, заявник проставляє власний 
підпис на ній.

І Іід час форм; ванн я та реєстрації заяви відповідно до закону встановлюється особа.
Встановлення особи громадянина України здійснюється за паспортом громадянина України 

або за іншим документом, що посвідчує особу, передбаченим Законом України "Про Єдиний 
державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, 
посвідчують особу чи її спеціальний статус".

Особа іноземця або особи без громадянства встановлюється за національним, 
дипломатичним чи службовим паспортом іноземця або іншим документом, що посвідчує особу 
іноземця або особи без громадянства.

У разі подання заяви уповноваженою на те особою встановлюється обсяг повноважень такої 
особи на підставі документа, що підтверджу? її повноваження діяти від імені іншої особи.

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що підтверджує повноваження діяти 
від імені іншої особи, є документ, що підтверджує повноваження законного представника 
особи, нотаріально посвідчена довіреність або відомості з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про особу, яка 
уповноважена діяти від імені юридичної особи.

Заява на проведення реєстраційних дій в електронній формі подається за умови підписання її 
заявником з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри.
2. Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа 
звільнена від сплати адміністративного збору і. У разі коли суб'єкт речового права, звільнений 
від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав, заявник пред'являє документ, 
що підтверджує право на таке звільнення, з якого державним реєстратором виготовляється 
копія, що додається до відпові. щої заяви.
За бажанням заявника сплата адміністративного збору за державну реєстрацію прав може 
проводитися шляхом відповідної оплати з використанням програмних засобів Порталу Дія і



формуванням платіжного документа.
3. Державна реєстрація права власності на земельну ділянку, набутого в результаті переходу 
права власності та не оформленого в установленому порядку до 1 січня 20)3 року, проводиться 
за умови встановлення факту переходу прав від особи, відомості про як\ містяться в 
Державному земельному кадастрі, до особи, яка заявляє свої права.

Державна реєстрація права власності на земельну ділянку, набутого за рішенням органу 
державної влади чи органу місцевого самоврядування та не оформленого в установленому 
порядку до 1 січня 2013 року, проводиться за умови встановлення факту відсутності відомостей 
про речові права інших осіб на таку земельну ділянку в Державному земельному кадастрі.

Під час проведення державної реєстрації права спільної власності на земельну ділянку 
щодо одного із співвласників у разі наявності в Державному земельному кадастрі відомостей 
про право спільної власності на земельну ділянку із зазначенням усіх співвласників, 
перенесених з Державного реєстру земель, державний реєстратор одночасно з державною 
реєстрацією права спільної власності щодо одного із співвласників також переносить відомості 
про інших співвласників на таку земельну ділянку до відповідного відкритого розділу 
Державного реєстру прав.

Перенесення відомостей про кожного із співвласників на земельну ділянку у випадку 
передбаченому абзацом четвертим цієї частини, здійснюється виключно за відсутності в 
Державному реєстрі прав відомостей про перехід права власності відповідного співвласника до 
третьої особи.

У разі наявності в Державному земельному кадастрі відомостей про інші речові права, 
похідні від права власності, перенесених з Державного реєстру земель, крім відомостей про 
право власності на земельну ділянку, державний реєстратор одночасно з відкриттям розділу в 
Державному реєстрі прав переносить такі відомості Державного земельного кадастру про 
речові права на таку земельну ділянку до відповідного відкритого розділу Державного реєстру 
прав.

Державна реєстрація речових прав на земельну ділянку, набутих та оформлених в 
установленому порядку до 1 січня 2013 року, проводиться без подання заявником документа, 
на підставі якого набуто речове право, за умови наявності інформації про зареєстровану 
земельну ділянку в Державному земельному кадастрі, у тому числі перенесеної із Державного 
реєстру земель, документів, що відповідно до законодавства, яке діяло до 1 січня 2013 року, 
посвідчували право власності або право користування землею (земельними ділянками), а також 
книг записів (реєстрації) таких документів.

7.32 Особливості державної реєстрації права власності на новостворені об’єкти нерухомого 
манка, розміщені на території територіальних громад, які розташовані в районі 

проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупанії, оточенні 
(блокуванні), на нітставі копій документів, необхідних для такої реєстрації

Державна реєстрація права власності на новостворені об'єкти нерухомого майна, розміщені 
на території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) цій 
або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), відповідно до переліку, 
затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 
тержавну політику з питань тимчасово окупованої Російською Федерацією території України, а 
також прилеглих до неї територій, що проводиться з урахуванням вимог Закону України "Про 
особливості надання публічних (електронних публічних) послуг’ на підставі копій документів, 
необхідних для такої реєстрації, засвідчених підписом заявника - особи, що здійснювала 
будівництво такого об'єкта, здійснюється без виконання вимоги абзацу другого частини другої 
статті 5 Закону України "Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг".

Державна реєстрація права власності на новостворені об'єкти нерухомого майна у порядку, 
передбаченому цією статтею, може бути проведена виключно за наявності у відповідного 
заявника речового права на земельну ділянку під таким об'єктом.



Дія Закону України "Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які 
будуть споруджені в майбутньому" поширюється на об'єкти незавершеного будівництва та 
майбутні об'єкти нерухомості, які є складовими частинами об'єкта незавершеного будівництва, 
право на виконання будівельних робіт щодо яких набуте після набрання чинності щгм Законом, 
з урахуванням особливостей ( з 10.10.2022).

У випадках, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень». Порядком державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від 25.12.2015 № 1127, додатково подаються інші доку мені и.



8 Спосіб подання документів, 1) у паперовій формі документи подаються заявником
необхідних для отримання особисто або уповноваженою ним особою шляхом
адмі и істрати вної послугн звернення до центрів надання адміністративних послуг

(що забезпечують прийняття та видачу документів під
час державної реєстрації прав), суб'єкта державної
реєстрації прав, або нотаріуса:
2) в електронній формі документи подаються через
Єдиний державний вебпортал електронних послуг чи
інші інформаційні системи у разі:
- державної реєстрації речових прав, похідних від
права власності (крім іпотеки). - за заявою власника.
іншого правонабувача, сторони правочину, у яких
виникло речове право:
-у ран державної реєстрації права власності на
окремий індивідуально визначений об'єкт нерухомого
майна (квартира, житлове, нежитлове приміщення
тощо), будівництво якого здійснювалося із залученням
коштів фізичних та юридичних осіб -  за заявою особи.
що іалучала кошти фізичних та юридичних осіб.*

Заява в електронній формі подається за умови
підписання її заявником з використанням засобів
електронної ідентифікації з високим рівнем довіри та
за умови оплати послуг за державну реєстрацію прав у
повному обсязі, а в разі, коли заява подається щодо
земельної ділянки. - за умови наявності в Державному
земельному кадастрі відомостей про таку земельну
ділянку.

Сплата адміністративного збору за державну
реєстрацію прав здійснюється заявником через
Інтернет з використанням платіжних систем. У разі
коли суб'єкт речового права, обтяження звільнений від
сплати адміністративного збору за державну
реєстрацію прав, до ^aяви долучається електронна
копія документа, що підтверджує право на таке
звільнення, виготовлена шляхом сканування з
накладенням кваліфікованого електронного підпису
заявника.

9 Платність (безоплатність) надання Адміністративна послуга надається платно, крім
адміністративної послуги випадків передбачених частиною восьмою е т а п і  34

Закону України «Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Адміністративний збір справляється у відповідному
розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних
осіб, встановленого законом на 1 січня календарного
року, в якому подаються відповідні документи для
проведення державної реєстрації прав, та округлюється
до найближчих 10 гривень.

Адміністративний збір справляється за одну надану
послугу у сфері державної реєстрації прав.

У разі надання однієї послуги усім співвласникам
нерухомого майна адміністративний збір справляється
один раз у повному обсязі.

У разі надання однієї послуги співвласникам
нерухомого майна окремо один від одного
адміністративний збір справляється у повному обсязі з
кожного із співвласників.

У разі відмови у проведенні реєстраційних дій



адміністративний збір не повертасгься.
У разі відкликання заяви про державну реєстрацію 

речових прав га їх обтяжень адміністративний збір 
підлягає поверненню.

Адміністративний збір справляється у відповідному 
розмірі:
- за державну реєстрацію права власності (у тому числі 
довірчої власності як способу забезпечення виконання 
зобов'язань) -  у розмірі 0.1 прожиткового мінімуму 
для працездатних осіб.

Адміністративний збір за проведення державної 
реєстрації права власності (у тому числі довірчої 
власності як способу забезпечення виконання 
зобов'язань) у скорочені строки справляється у 
відповідному розмірі:
- у с т о к  2 (два) робочі дні -  1 прожитковий мініму м 
для працездатних осіб:
- у строк 1 (один) робочий день -  2 прожиткових 
мінімуми для працездатних осіб:
- у сірок 2 (дві) години -  5 прожиткових мінімумів для 
працездатних осіб.

У разі якщо державна реєстрація права власності 
проводиться у скорочені строки, особи. не 
звільняються від сплати адміністративного збору.

10 Строк наданим адміністративної 
послуги

Державна реєстрація права власності (у тому числі 
довірчої власності як способу забезпечення виконання 
зобов'язань) проводиться у строк, що не перевищує 
п'яти робочих днів з дня реєстрації відповідної Цяви в 
Державному реєстрі прав, крім випадку, передбаченого 
статтею 31-2 Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно т аїх 
обтяжень».

Інші скорочені строки надання адміністративної 
послуги:
2 робочі дні:
1 робочий тень:
2 години.

Строк, визначений у днях, обраховується з дня 
реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі 
прав.

Строк, визначений у годинах, обраховується з часу 
реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі 
прав.

У разі наявності зареєстрованих у Державному 
реєстрі прав інших заяв про державну реєстрацію прав 
на це саме майно строк державної реєстрації прав 
обраховується з дня (часу) прийняття рішення 
державним реєстратором про державну реєстрацію 
прав або про відмову в гакій реєстрації щодо заяви, 
зареєстрованої в Державному реєстрі прав раніше.

11 Перелік підстав для іушінення 
розгляду документів, поданих для 
державної реєстрації

1) подання документів для державної реєстрації прав 
не в повному обсязі, передбаченому законодавством:
2 ) неподання заявником чи неотримання державним 
реєстратором у порядку, визначеному у пункті 3 
частини третьої статті 10 Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень», інформації про зареєстровані до 1



12 Перелік' підстав для відмови у 
державній реєстрації

січня 2013 року речові права на відповідне нерухоме 
майно, якщо наявність такої інформації є необхідною 
для державної реєстрації прав;
3) направлення запиту до БТІ (про отримання 
інформації, що містить відомості про реєстрацію права 
власності до 1 січня 2013 року) або до суду для 
отримання копії судового рішення.
1) іаявлене речове право не підлягає державній 
реєстрації відповідно до Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
т аїх обтяжень»;
2) заява про державну реєстрацію прав подана 
неналежною особою:
3) подані документи не відповідають вимогам, 
встановленим Законом України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень»;
4) подані документи не дають змоги встановити 
набуття, зміну або припинення речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяження;
5) наявні зареєстровані обтяження речових прав на 
нерухоме майно, об'єкт незавершеного будівництва, 
майбутній об'єкт нерухомості, крім випадків, 
визначених цим Законом;
6) наявні зареєстровані обтяження речових прав на 
нерухоме майно;
7) після завершення строку, встановленого частиною 
третьою етап і 23 Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме манно та їх 
обтяжень», не усунені обставини, що були підставою 
для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви 
про державну реєстрацію прав:
8) заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в 
електронній формі подана особою, яка згідно із 
їаконодавством не має повноважень подавати заяви в 
електронній формі;
9) документи подано до неналежного суб'єкта 
державної реєстрації прав, нотаріуса:
10) заявником подано ті самі документи, на підставі 
яких заявлене речове право вже зареєстровано у 
Державному реєстрі прав:
ІП  заявник звернувся із заявою про державну 
реєстрацію права власності щодо майна, що відповідно 
до поданих для такої реєстрації документів відчужено 
особою, яка на момент проведення такої реєстрації 
внесена до Єдиного реєстру боржників, у тому числі за 
виконавчими провадженнями про стягнення аліментів 
за наявності заборгованості з відповідних платежів 
понад гри місяці.

Відмова в державнії! реєстрації прав з підстави, 
наявні іареєстровані обтяження речових прав на 
нерухоме майно, не застосовується у разі:
1) державної реєстрації права власності на нерухоме 
майно на підставі рішення суду щодо набуття, зміни 
або припинення права власності га інших речових прав 
на нерухоме майно:



2) державної реєстрації права власності на нерщ пгс 
майно з відкриттям розділу в Державному реєстрі прав 
за особою, стосовно якої або щодо майна якої наявні 
обтяження у спеціальному розділі Державного реєстр) 
прав чи в невід'ємній архівній складовій частині 
Державного реєстру прав:
3) державної реєстрації права власності на нерухоме 
майно, що набувається у результаті його примусової 
реалізації відповідно до закону:
4) державної реєстрації прав на нерухоме майно їа 
наявності згоди іпотекодержателя або контролюючого 
органу (для податкових застав} на відчуження, 
передачу в іпотеку, у тому числі наступну іпотеку, або 
передачу на іншому речовому ітрані такого майна - у 
разі якщо обтяженням є іпотека або податкова застава: 
5} державної реєстрації прав на підставі свідоцтва про 
право на спадщину;
6) державної реєстрації права власності на нерухоме 
майно іпотекодержателем - фінансовою установою в 
порядку, передбаченому статтями 33-38 Закон) 
України "Про іпотеку", за умови що інші обтяження на 
передане в іпотеку нерухоме майно зареєстровано 
після державної реєстрації іпотеки:
7) державної реєстрації прав на підставі нотаріально 
посвідченого договору - у разі якщо обтяженням є 
вимоіа нотаріального посвідчення договору, 
встановлена власником майна:
8) державної реєстрації прав на земельну ділянку 
сільськогосподарського призначення - у разі якщо 
обтяженням є намір власника земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення щодо її продажу:
9) державної реєстрацій прав на земельну ділянку 
сільськогосподарського призначення, крім державної 
реєстрації права власності на таку ділянку в результаті 
внесення її до статутного (складеного) капітал) 
юридичної особи або державної реєстрації іпотеки 
земельної ділянки сільськогосподарського 
призначення, - у разі якщо обтяженням є переважне 
прано купівлі земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення:
10) державної реєстрації права власності на земельну 
ділянку сільськогосподарського призначення в 
результаті внесення її до статутного (складеного) 
капіталу юридичної особи або державної реєстрації 
іпотеки земельної ділянки сільськогосподарського 
призначення за наявності згоди суб'єкта переважного 
права купівлі земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення - у разі якщо 
обтяженням є переважне право купівлі земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення:
11) державної реєстрації прав на земельну ділянк 
сільськогосподарського призначення, крім передачі 
емфітевгом земельної ділянки сільськогосподарського 
призначення в оренду. - у разі якщо обтяженням є 
заборона передачі емфітевтом земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення в оренду;



12) виправлення технічної помилки відповідно до 
статті 26 Закону України «Про держави; реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
13) державної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно, яке було придбане у складі єдиного майнового 
комплексу державного або комунального підприємства 
на підставі договору к\ півл і-продажу, укладеного у 
процесі приватизації;
14) державної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно, яке входить до складу єдиного майнового 
комплексу державного або комунального 
підприємства, щодо якого прийнято рішення про 
приватизацію.

ІЗ Р езу л ы аг  надання адм ін істративної 
послу 1 II

Г) прийняття рішення про державну реєстрацію 
прав:

відкриття розділу в Державному рессгрі прав 
тааб о  внесення до відкритого розділу або 
спеціального розділу Державного реєстру прав 
відповідних відомостей про речові права на нерухоме 
майно та їх обтяження, про об'єкти та суб'єктів цих 
прав;

формування витягу з Державного реєстру прав 
про проведену державну реєстрацію прав:

2) прийняття рішення про відмову \ державні 
йреєстрапії прав із зазначенням виключного переліку 
обставин, що стали підставою для його прийняття.

14 Способи отрим ання відповіді 
(р е ф іь г а т у )

Рішення державного реєстратора (за бажанням 
заявника) може бути надано у паперовій формі шляхом 
його д р у к у  за допомогою програмних засобів ведення 
Державного реєстру прав на аркушах п а п е р у  форматом 
А4 ( 2 1 0  х 2 9 7  міліметрів) без використання 
спеціальних бланків, проставлення підпису та печатки 
державного реє С і р а  гора.

Витяг з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно за бажанням заявника може бути 
отриманий у паперовій формі.

Результат надання адміністративної послуги у сфері 
державної реєстрації можливо отримати особисто (або 
уповноважена особа) звернувшись до центр) надання 
адміністративних послуг, суб'єкта державної 
реєстрації прав або нотаріуса.

Вебпортал М ін'юсту.*
лПісля оооприцюваини порта 7і- електронних сервісів, який Сп де забезпечувати можливість тнкшия 

таких документів а е іектроїтіи формі

Заступник начальника управління - 
начальник відділу державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно Отьга ПОЛЯІІЦЕВА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменті
і мигань реєстрації
виконавчого органу
Київської міської ралі
(Київської міської державної
адміністрації) від 3 4  -і

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги з 

державної реєстрації речового права, похідного від права власності
Департамент з питань реєстрації 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)

Інформація про центри надання адміністративної послуги

1 Місцезнаходження центрів надання адміністративної посдуі и

найменування адреса телефони, електронна 
адреса

1.1 Департамент (Центр) надання 
адміністративних послу г 

виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської 

державної адміністрації)

02081, м. Київ, 
вул. Дніпровська 
набережна, 19-6

Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail: 
с пар' t/ ky і vei ty. go v. ua

1.2 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Голосіївської районної в місті 
Києві державної адміністрації

03039, м. Київ, 
проспект Голосіївський, 42

1 ел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail: 
cnap.golos@kmda.gov.ua

1*3 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації

02068, м. Київ, 
вул. Олійника. 21

Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail: 
kerivnik@kmda.gov.ua

1.4 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Деснянської районної в місті 
Києві державної адміністрації

02225. м. Київ, 
проспект Маяковського. 29

Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail:
cnap_desnrda@kmcla.gov.ua

02166. м. Київ, 
проспект Лісовий, 39а

1 ел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail:
cnap desnrda@kmda.gov.ua

1.5 Управління (Ценгр) надання 
адміністративних послуг 

Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації

02160. м. Київ, 
вул. Харківське шосе. 18

Тел: (044) 202-60-38;
(044) 202-60-39 

e-mail: 
cnapl l@kmda.gov.ua

._J

mailto:cnap.golos@kmda.gov.ua
mailto:kerivnik@kmda.gov.ua
mailto:cnap_desnrda@kmcla.gov.ua
mailto:desnrda@kmda.gov.ua
mailto:l@kmda.gov.ua


1.6 Управління ( Центр) надання 
адміністративних послуг 

Оболонської районної в місті 
Києві державної адміністрації

04205. м. Київ, 
вул. Маршала Тимошенка, 

16

Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail: 
ocnaltejkmda. gov.ua

1.7 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Печерської районної в місті 
Кисві державної адміністрації

01010. м. Київ, 
вул. Михайла 

Омеляновича-Павленка. 15

Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail:
cnap_pec hrda@km d a. go v. ua

1.8 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

1 Подільської районної в місті 
Києві державної адміністрації

04071. м. Київ, 
вул.

Костян синівська, 9/6

Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail:
cnap_podi 1 rda@.km da. go v.ua

04123. м, Київ. 
вул.Червонопільська.14/14

Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail:
cnap_podilrda6jiifcmda.gov.ua

1.9 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Святошинської районної в місті 
Києві державної адміністрації

03115, м. Київ, 
проспект Перемоги. 97

Тел(044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail: 
cnapsrda@kievcity.gov.ua

1.10

I

Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Солом'янської районної в місті 
Києві державної адміністрації

03020. м. Київ, 
проспект 

Повітрофлотський 41

Тел.: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail:
cn ap so 1 or @ k у і vc і t у. go v.ua

03087, м. Київ, 
бульвар Чоколівський, 40

Тел.: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail:
cnap solor@kyivcity.gov.ua

1.11 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Шевченківської районної в місті 
Києві державної адміністрації

01054. м. Київ, 
вул. Б. Хмельницького. 24

Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail: 
cnap@shev.kmda.gov.ua

01054, м. Київ, 
бульвар Т. Шевченка. 26/4

Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail: 
cnap@shev. kmda. go v. ua

2 Інформація щодо режиму 
роботи центру надання 
адміністративної послуги

Режим роботи:

День тижня Часи прийому
понеділок - п'ятниця 9 :0 0 -  18:00
субота
неділя

Вихідний

mailto:cnapsrda@kievcity.gov.ua
mailto:solor@kyivcity.gov.ua
mailto:cnap@shev.kmda.gov.ua


Нормативні акти, якилш регламентується надання адміністративної послуги
3 Іакопп України Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень»;
Закон України «Про адміністративні п о с л у г и ».

4 Акти Кабінету Міністрів 
України

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 
№  1127 «Про Порядок державної реєстрації речових прав па 
нерухоме майно та їх обтяжень» (зі змінами):

постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 
№  114і «Про затвердження Порядку ведення Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно» (зі змінами).

5 Акти пенгральнмх органів 
виконавчої влади та інших 
місцевих органів державної 
влади, орі анів місцевого 
самоврядуванни

Наказ Міністерства юстиції України від 28 березня 2016 
року № 898/5 «Про врегулювання відносин, пов'язаних з 
державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно, що 
розташоване на тимчасово окупованій території України», 
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 березня 
2016 року за №  468/28598 (зі змінами);

наказ Міністерства юстиції України від 21 листопада 2016 
року № 3276/5 «Про затвердження Вимог до оформлення 
заяв та рішень у сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень», зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 21 листопада 2016 року за № 
1504/29634 ( іі змінами);

рішення Київської міської ради від 28 липня 2016 року 
№  861/861 «Про визначення переліку адміністративних 
послуг. які надаються через центри надання 
адміністративних послуг в місті Києві»;

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 01 лютого 
2016 року № 48 «І Іро організаційно-правові заходи, пов'язані 
з наданням адміністративних послуг у сферах державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, реїстрації 
місця проживання/перебування фізичних осіб у межах міста 
Києва, а також наданням відомостей з Державною 
земельного кадасгру».

Умови отримання адміністративної послуги

6 Підстава для о гримання 
адмініс ірадившії послуги

Заява заявника або уповноваженої особи.
Заява про проведення реєстраційних дій не приймається в 
разі:
1 )відсутності документа. що підтверджує оплату 
адміністративних послуг, або внесення відповідної плати не 
в повному обсязі;
2) не встановлення особи заявника чи обсягу його 
повноважень на подання відповідної заяви;
3) відсутності в Державному земельному кадастрі відомостей 
про земельну ділянку (у разі державної реєстрації прав на 
земельну ділянку).

7
Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

- -І

7.1
Пере і і к  докл ментів, необхідних для проведення державної реєстрації виникнення, перехід

та припинення речових прав на нерухоме майно
1. Заява (державний реєстратор, уповноважена особа за допомогою програмних засобі в ведення 
Державного реєстру прав формує та реєструє заяву в базі даних заяв за умови оплати послуг за 
державну реєстрацію прав у повному обсязі та встановлення особи заявника, а також у разі.



7.2

коли заява подається щодо земельної ділянки. - за умови наявності в Державному земельному 
кадастрі відомостей про таку земельну ділянку).

За бажанням заявника у заяві зазначається інформація про здійснення з ним зв'язки 
(абонентський номер мобільного телефона та/або адреса електронної пошти).

У разі відсутності зауважень до відомостей, зазначених у заяві, заявник проставляє власним 
підпис на ній.

Під час формування та реєстрації заяви відповідно до закону встановлюється особа.
Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи - громадянина України 

здійснюється шляхом отримання відомостей про таку особу з Державного реєстру актів 
цивільного стану громадян. Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи - 
іноземця або особи без громадянства здійснюється на підставі документа, що посвідчує його 
особу і є підставою для перебування в Україні

Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи, зареєстрованої 
відповідно до законодавства України, здійснюється шляхом отримання з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про 
гаку особу, у тому числі про її установчі документи, та перевірки відповідності реєстраційної 
дії, яка вчиняється, обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності. Перевірка цивільної 
правоздатності та дієздатності юридичної особи - нерезидента здійснюється на підставі 
документа, шо підтверджує реєстрацію такої особи у країні її місцезнаходження (витяг із 
торговельного, банківського, судового реєстру тощо), та її установчих документів (їх копій), що 
легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому 
законодавством порядку, якщо інше не встановлено чинними міжнародними договорами 
України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

У разі подачі документів на державну реєстрацію уповноваженою на те особою 
встановлюється обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує ЇЇ 
повноваження діяти від імені іншої особи.

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що підтверджує повноваження діяти 
від імені іншої особи, є документ, що під:верджує повноваження законного представника 
особи, нотаріально посвідчена довіреність крім проведення реєстраційних дій за заявою 
уповноваженої особи державного органу, органу місцевого самоврядування), довіреність, 
видана відповідно до законодавства іноземної держави, або відомості з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про особу, яка 
уповноважена діяти від імені юридичної особи.

Перелік документів, що засвідчують повноваження представника для цілей проведения 
реєстраційних дій:
- документ, що підтверджує повноваження законного представника особи:
- нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстрацій них дій щодо державного 
органу, органу місцевого самоврядування);
- довіреність, видана відповідно до законодавства іноземної держави:
- рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про призначення (обрання) 
керівника, за умови подання відповідної заяви особисто таким керівником.

Заява на проведення реєстраційних дій в електронній формі подається за умови підписання її 
заявником з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри.
2. Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа 
звільнена від сплати адміністративного збору і. У разі коли суб'єкт речового права, звільнений 
від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав, заявник пред’являє документ, 
що підтверджує право на таке звільнення, з якого державним реєстратором виготовляється 
копія, що додається до відповідної заяви.
За бажанням заявника сплата адміністративного збору за державну реєстрацію прав може 
проводитися шляхом відповідної оплати з використанням програмних засобів Порталу Дія з 
формуванням платіжного документа.
3. Документ, який підтверджує виникнення, перехід та припинення речових прав на нерухоме 
майно.



Перелік документів, необхідних для проведении державної реєс і [энції інших речових прав 
на земельну земельну нлянку, реєстрацію яких проведено до 1 січня 2013 р. відповідно до 
іаконодавства, що діяло на момент їх виникнення, у зв'язку із вгратою, пошкодженням чн

псуванням вміїовідііоі о державного акта на право постійного користування земельною 
ділянкою, використовуються відомості і Державного земельного кадастру

1. Заява (державний реєстратор, уповноважена особа за допомогою програмних засобів ведення 
Державного реестру прав формує та реєструє заяву в базі даних заяв за умови оплати п о с л у г  за 
державну реєстрацію прав у повному обсязі та встановлення особи заявника, а також у разі, 
коли заява подається щодо земельної ділянки. - за умови наявності в Державному земельному 
кадастрі відомостей про гаку земельну ділянку).

За бажанням заявника у заяві зазначається інформація про здійснення з ним зв'язку 
(абонентський номер мобільного телефона та/або адреса електронної пошти).

У разі відсутності зауважень до відомостей, зазначених у заяві, заявник проставляє власний 
підпис на ній.

Під час формування та реєстрації заяви відповідно до закону встановлюється особа.
Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи - громадянина України 

здійснюється шляхом отримання відомостей про таку особу з Державного реєстру актів 
цивільного стану громадян. Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи - 
іноземця або особи без громадянства здійснюється на підставі документа, що посвідчує його 
особу і є підставою для перебування в Україні.

Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи, зареєстрованої 
відповідно до законодавства України, здійснюється шляхом отримання з Гдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про 
гаку особу, у тому числі про її установчі документи, та перевірки відповідності реєстраційної 
дії. яка вчиняється, обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності. Перевірка цивільної 
правоздатності та дієздатності юридичної особи - нерезидента здійснюється на підставі 
документа, шо підтверджує реєстрацію такої особи у країні її місцезнаходження (витяг із 
торговельного, банківського, судового реєстру тощо), та її установчих документів (їх копій), шо 
легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апосіиля) в установленому 
законодавством порядку, якщо інше не встановлено чинними міжнародними договорами 
України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

У разі подачі документів на державну реєстрацію уповноваженою на те особою 
встановлюється обсяг повноважень такої особи на підставі документа, шо підтверджує її 
повноваження діяти від імені іншої особи.

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що підтверджує повноваження діяти 
від імені іншої особи, є документ, що підтверджує повноваження законного представника 
особи, нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій за заявою 
уповноваженої особи державного органу, органу місцевого самоврядування), довіреність, 
видана відповідно до законодавства іноземної держави, або відомості з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців га громадських формувань про особу, яка 
у повноважена діяти від імені юридичної особи.

Перелік документів, що засвідчують повноваження представника для цілей проведення 
реєстраційних дій:
- документ, що підтверджує повноваження законного представника особи:
- нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних тій щодо державного 
органу, органу місцевого самоврядування):
- довіреність, видана відповідно до законодавства іноземної держави:
- рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про призначення (обрання) 
керівника, за умови подання відповідної заяви особисто таким керівником.

Заява на проведення реєстраційних дій в електронній формі подасться за умови підписання її 
заявником з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри.
2. Документи, що підтверджують сплату адміністративного збор\ (крім випадків, коли особа



звільнена від сплати адміністративного збору і. У разі коли суб'єкт речового права, звільнений 
відсилати адміністративного збору за тержавпу реєстрацію прав, заявник пред'являє документ, 
[цо підтверджує право на таке звільнення, з якого державним реєстратором виготовляється 
копія, що додається до відповідної заяви.
За бажанням заявника сплата адміністративного збору за державну реєстрацію прав може 
проводитися шляхом відповідної оплати з використанням програмних засобів Порталу Дія ї | 
формуванням платіжного документа.
3. Копії примірника втраченого, пошкодженого чи зіпсованого державного акта. 

Використовуються відомості з Державного земельного кадастру.
Державна реєстрація прав у випадку, передбаченому цим пунктом, проводиться виключно за 

умови встановлення державним реєстратором наявності зареєстрованих речових прав на 
підставі таких документів у Державному земельному кадастрі.

8 Спосіб поданий документів, 
необхідних для отримання 
адміністративної послу гн

1) у паперовій формі документи подаються заявником 
особисто (або уповноваженою особою) шляхом звернення до 
центру надання адміністративних послуг або нотаріуса;
2) в електронній формі документи подаються через портал 
електронних сервісів (за заявою власника. іншого 
правонабувача. сторони правочину. у яких виникло речове 
право).

9 Пла шість (безоплатність) 
на дання адміністративної
ІІ0С.1> 1*11

Адміністративна послуга надається платно, крім випадків 
передбачених частиною восьмою статті 34 Закону України 
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень».

Адміністративний збір справляється у відповідному розмірі 
від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
встановленого законом па 1 січня календарного року, в якому 
подаються відповідні документи для проведення державнім 
реєстрації прав, та округлюється до найближчих 10 гривень.

Адміністративний збір справляється за одну надану послугу 
у сфері державної реєстрації прав.

У разі відмови у проведенні реєстраційних дій 
адміністративний збір не повертається.

У разі відкликання заяви про державну реєстрацію інших 
речових прав та їх обтяжень адміністративний збір підлягає 
поверненню.

Адміністративний збір справляється у відповідному розмірі: 
0.05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб:
5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - у строк два 
робочі дні:
1 прожитковий мінімум для працездатних осіб - у строк один 
робочий день;
2.5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб - у строк 2 
години.

II) Сі рок надання 
алмінісі ративної послуги

Державна реєстрація інших речових прав, відмінних від 
права власності проводиться у строк, що не перевищує п’яти 
робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви в Державному 
реєстрі речових прав на нерухоме майно, крім випадку, 
передбаченого статтею 31-2 Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Скорочені строки проведення державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно, похідних від права власності:
2 робочі дні.
1 робочий день;
2 години.

Строк, визначений у днях, обраховується з іня реєстрації 
відповідної заяви в Державному реєстрі прав.



Строк, визначений у годинах, обраховується з часу 
реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав.

У разі наявності зареєстрованих у Державному реєстрі прав 
інших заяв про державну реєстрацію інших речових прав на це 
саме майно строк державної реєстрації прав обраховується з 
дня (часу) прийняття рішення державним реєстратором про 
державну реєстрацію прав або про відмову в такій реєстрації 
щодо заяви, зареєстрованої в Державному реєстрі прав раніше.

11 П ерелік підстав для 
зупинення роігляду 
док> ментів, поданих для 
держ авної реєстрації

1) подання документів для державної реєстрації прав не в 
повному обсязі, передбаченому іаконодавством;
2) неподання заявником чи неотримання державним 
реєстратором у порядку, визначеному у п\нкті третьому 
частини третьої статті 10 Закон; України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 
інформації про зареєстровані до 1 січня 2013 року речові 
права на відповідне нерухоме майно, якщо наявність такої 
інформації є необхідною для державної реєстрації прав:
3) направлення державним реєстратором запиту до 
відповідного органу для отримання інформації, яка необхідна 
для проведення державної реєстрації прав. Після отримання 
відповіді розгляд заяви відновляється.

12 Перелік підстав для відмови 
> ісржавній реєстрації

1) заявлене речове право не підлягає державній реєстрації 
відповідно до Закону України «Про держави; реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі - 
Закон);
2) заява про державну реєстрацію іншого речового права на 
нерухоме майно, похідного від права власності подана 
неналежною особою:
3) подані документи не відповідають вимогам, встановленим 
цим Законом;
4) подані документи не дають змоги встановити набуття, зміну 
або припинення речових прав на нерухоме майно:
5) наявні суперечності між заявленими та вже 
зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно;
6) наявні зареєстровані обтяження речових прав на нерухоме 
майно;
7) після завершення строку, встановленого частиною третьою 
статті 23 Закону, не усунені обставини, що були підставою для 
прийняття рішення про зупинення розгляду заяви;
8) документи подано до ненатежного суб'єкта державної 
реєстрації;
9) надходження відповідно до Порядку державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, відомостей з 
Державного земельного кадастру про відсутність в 
останньому відомостей про земельну ділянку:
10) заявником подано ті самі документи, на підставі яких 
заявлене речове право на нерухоме майно вже зареєстровано у 
Державному реєстрі прав;
11) відсутність згоди заставодержателя (іпотекодержателя) на 
дострокове припинення дії договору емфітевзиеу. сугіерфіцію 
щодо державної реєстрації припинення таких прав, що 
перебувають у заставі (іпотеці).

13 Результат надання 
адмініс і ра ■ іівної послу ги

1) прийняття рішення про державну реєстрацію прав: 
-внесення відповідного запису до державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно:
-формування витягу з Державного реєстру речових прав



на нерухоме майно про проведену державну реєстрацію прав: 
2) прийняття рішення про відмов) у державній реєстрації 

із зазначенням виключного перелік? обставин, що стали 
підставою для його прийнятгя.

14 Способи отриманим відповіді
(результату-')

Рішення державного реєстратора про відмову (за бажанням 
заявника) може бути надано у паперовій формі шляхом його 
друку за допомогою програмних засобів ведення Державного 
реєстру прав на аркушах паперу форматом А4 (210 х 297 
міліметрів) без використання спеціальних бланків, 
проставлення підпису та печатки державного реєстратора.

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно за бажанням заявника може бути отриманий у 
паперовій формі.

Результат надання адміністративної послуги у сфері 
державної реєстрації можливо отримати особисто (або 
уповноважена особа) звернувшись до центру надання 
адміністративних послуг, суб'єкта державної реєстрації прав 
або нотаріуса.

Вебпортал М ін’юсту.*
*Після доопрацювання портаїу електронних сервісів, який буде забезпечувати можливість 
подання таких документів в електронній формі

Заступник начальника управління - 
начальник відділу державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно Ольга ПОЛЯНЦЕВА



ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Накаї Департаменту
і питань реєстрації
виконавчого органу
Київської міської ра ш
(Київської міської державної
адміністрації) від О .̂ Н. с&о&У; 3  -і

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ ї 

державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно
Департамент з питань реєстрації 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)

Інформація про центри надання адміністративної послу і и

1 Місцезнаходження цепі рів надання адміністративної носллги

найменування адреса
телефони, електронна адреса

1.1 Департамент (Центр) надання 
адміністративних послуг 

виконавчого орі ану Київської 
міської ради (Київської міської 

державної адміністрації)

02081, м. Київ, 
вул. Дніпровська 
набережна. 19-6

Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail: 
спар а kvivcity.gov.ua

1.2 ’Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Голосіївської районної в місті 
Києві державної адміністрації

03039. м. Київ, 
проспект 1 олосіївський. 42

Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail: 
спар. go 1 os(« Jtmda. go v . ua

1.3 Управління 'Ц ентр) надання 
адміністративних послуг 

Дарницької районної в місті 
Кисві державної адміністрації

02068, м. Київ, 
вул. Олійника. 21

Тел: (044)202-60-38: 
(044) 202-60-39 

e-mail: 
kerivnik@kmda.gov.ua

1.4 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Деснянської районної в місті 
Кисві державної адміністрації

02225. м. Київ, 
проспект Маяковського. 29

Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail:
cnap desnrda@ kmda.gov.ua

021 Об. м. Київ, 
проспект Лісовий. 39а

Гел: (044) 202-60-38: 
(044) 202-60-39 

e-mail:
cnap desnrdatakm da.gov.ua

1.5 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації

02160. м. Київ, 
вул. Харківське шосе. 18

Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail: 
cnapl l@ kmda.gov.ua

mailto:kerivnik@kmda.gov.ua
mailto:desnrda@kmda.gov.ua
mailto:l@kmda.gov.ua


1.6 Управління ( Центр) надання 
адміністративних послуг 

Оболонської районної в місті 
Києві державної адміністрації

04205. м. Київ, 
вул. Маршала Тимошенка. 

[6

Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail: 
ocnap@ kmda.gov.ua

1.7 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

03 010. м. Київ, 
вул. Михайла 

Омеляновичл-Павленка. 15

Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-3.9 

e-mail:
спар pechrda@kmda.gov.ua

1.8 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Подільської районної в місті 
Києві державної адміністрації

04071. м. Київ, 
вул.

Костянтинівська. 9/6

Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail:
сп ap_podil rda@ km da. go v. ua

04123. м. Київ. 
вул.Червоноиільська. 14/14

Тел: (044) 202-60-38: 
(044)202-60-39 

e-mail:
c nap_po di lrda@kmd a . go v . ua

1.9 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Святошинської районної в 
місті Києві державної 

адміністрації

03 115. м. Київ, 
проспект І Іеремоги, 97

Тел(044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail: 
cnapsrda@ kievcity.gov.ua

і .н Г Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Солом'янської районної в місті 
Києві державної адміністрації

03020. м. Київ, 
проспект 

Повітроф. іотський.41

Тел.: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail:
cnap solor@ kyivcity.gov.ua

03087. м. Київ, 
бульвар Чоколівський, 40

Тел.: (044) 202-50-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail:
cnap_solor@ kyivcity.gov.ua

1.11 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Ш евченківської районної в 
місті Києві державної 

адміністрації

01054. м. Київ, 
вул. Ь. Хмельницького. 24

Тел: (044)202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail: 
cnap@shev.kmda. gov.ua

01054. м. Київ, 
бульвар Т. Шевченка. 26/4

Тел: (044)202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail: 
cnap@ shev.kmda.gov.ua

2 Інформація щодо режиму 
рооош  центр> на сання

Режим роботи:

адмініс і раї інш ої послуги День тижня Часи прийому
понеділок -  п'ятниця 9 :0 0 -1 8 :0 0
субота
неділя

Вихідний

mailto:ocnap@kmda.gov.ua
mailto:pechrda@kmda.gov.ua
mailto:cnapsrda@kievcity.gov.ua
mailto:solor@kyivcity.gov.ua
mailto:cnap_solor@kyivcity.gov.ua
mailto:cnap@shev.kmda.gov.ua


Нормативні акти, якими регламенту*ться надання адміністративної послуги
3 Закони України, Кодекси 

України
Закон України «Про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень»:
Закон України «Про адміністративні послуги».

4 Акти Кабінету Міністрів 
Україні!

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 
№  1127 «Про Порядок державної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень» (зі змінами);

постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 
№ 1141 «Про затвердження Порядку ведення Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно» (зі змінами).

5 Акти центральних органів 
виконавчої влади

Наказ М іністерства юстиції України від 28 березня 2016 
року №  898/5 «Про врегулювання відносин, пов'язаних з 
державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно, 
що розташоване на тимчасово окупованій території 
України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 
29 березня 2016 року за № 468/28598 (зі змінами};

наказ Міністерства юстиції України 
від 21 листопада 2016 року № 3276/5 «Про затвердження 
Вимог до оформлення заяв та рішень у сфері державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 
листопада 2016 року за № 1504/29634 (зі змінами);

рішення Київської міської ради 
від 28 липня 2016 року № 861/861 «Про визначення 
переліку адміністративних послуг, які надаються через 
центри надання адміністративних послуг в місті Києві»;

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 01 лютого 
2016 року № 48 «Про організаційно-правові заходи, 
пов’язані з наданням адміністративних послуг у сферах 
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, 
реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб у 
межах міста Києва, а також наданням відомостей з 
Державною  земельного кадастру».

Умови отримання адміністративної послуги
6 Підстава для отримання 

адміністративної послу ги
Заява заявника або Уповноваженої особи (орган 

державної влади, орган місцевого самоврядування. їх 
посадові особи, якими встановлено, змінено або припинено 
обтяження, особа, в інтересах якої встановлено, змінено або 
припинено обтяження, або уповноважені ними особи - у 
разі подання документів для проведення державної 
реєстрації набуття, зміни або припинення обтяження 
речових прав)



7
Перелік документів, необхідних «ля отримання адміністративної послуги

1. Заява (державний реєстратор, уповноважена особа за допомогою програмних засобів 
ведення Державного ресстру прав формує та реєструє заяву в базі даних заяв за умови оплати 
послуг за державну реєстрацію прав у повному обсязі/або звільнення від сплати 
адміністративного збору під час проведення державної реєстрації відповідно до частини восьмої 
статті 34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», та встановлення особи заявника).

За бажанням заявника у заяві зазначається інформація про здійснення з ним зв'язкл 
(абонентський номер мобільного телефона та або адреса електронної пошти).

У разі відсутності зауважень до відомостей, зазначених у заяві, заявник проставляє власний 
підпис на ній.

Під час формування та реєстрації заяви державний реєстратор, уповноважена особа 
відповідно до закону встановлює особу.

Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи - громадянина України 
здійснюється шляхом отримання відомостей про таку особу з Державного реєстру актів 
цивільного стану громадян. Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи - 
іноземця або особи без громадянства здійснюється на підставі документа, шо посвідчує й о т  
особу і є підставою для перебування в Україні.

Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи, зареєстрованої 
відповідно до законодавства України, здійснюється шляхом отримання з Єдиного державною 
ресстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про 
таку особу, у тому числі про її установчі документи, та перевірки відповідності реєстраційної 
дії. яка вчиняється, обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності. Перевірка цивільної 
правоздатності та дієздатності юридичної особи - нерезидента здійснюється на підставі 
документа, шо підтверджує реєстрацію такої особи у країні її місцезнаходження (витяг із 
торговельного, банківського, судового реєстру тощо), та її установчих документів (їх копій), що 
легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому 
законодавством порядку, якщо інше не встановлено чинними міжнародними договорами 
України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

У разі подачі документів на державну реєстрацію уповноваженою на те особою 
встановлюється обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її 
повноваження діяти від імені іншої особи.

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що підтверджує повноваження діяти 
від імені іншої особи, є документ, що підтверджує повноваження законного представника особи, 
нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій за заявою 
уповноваженої особи державного органу, органу місцевого самоврядування), довіреність, 
видана відповідно до законодавства іноземної держави, або відомості з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про особу, яка 
уповноважена діяти від імені юридичної особи.

Перелік документів, що засвідчують повноваження представника для цілей проведення 
реєстраційних дій:

- документ, що підтверджує повноваження іаконного представника особи:
- нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій щодо державного 

органу, органу місцевого самоврядування):
- довіреність, видана відповідно до законодавства іноземної держави;
- рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про призначення (обрання) 

керівника, за умови подання відповідної заяви особисто таким керівником.
2. Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа 

звільнена від сплати адміністративного збору). У разі коли заявник, звільнений від сплати 
адміністративного збору за державну реєстрацію обтяжень, він пред'являє документ, що 
підтверджує право на таке звільнення, з якого державним реєстратором/уповноваженою особою 
виготовляється копія, що додається до відповідної заяви.



3. Документи, передбачені статтею 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядком державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року' 
№  1127:

1) судове рішення щодо набуття, зміни або припинення обтяження речових прав на нерухоме 
майно, об 'єкт незавершеного будівництва, майбутній об 'єкт нерухомості, що набрало законної 
сили;

2) рішення органу місцевого самоврядування про віднесення об'єктів нерухомого майна до 
застарілого житлового фонду;

3) закону, яким встановлено заборону користування та/або розпорядження нерухомим 
майном, об'єктом незавершеного будівництва, майбутнім об'єктом нерухомості;

4) інших актів органів державної влади та посадових осіб згідно із законом.
У випадках, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень». Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 
1127. додатково подаються інші документи.

N Спосіб подання доку ментів, 
необхідних для отримання 
адміністративної послуги

1) у паперовій формі документи подаються заявником 
особисто або уповноваженою ним особою шляхом 
звернення до центрів надання адміністративних послуг (що 
забезпечують прийняття га видачу документів під час 
державної реєстрації прав), суб 'єкта державної реєстрації 
прав, або нотаріуса;
2) в електронній формі документи подаються через Єдиний 
державний веб-портал електронних послуг чи інші 
інформаційні системи (у разі державної реєстрації 
обтяження -  за заявою органу державної влади, йото 
посадової особи, якими встановлено, змінено або припинено 
обтяження).*

9 Платність (безоплатність) 
надання адміністративної 
послуги

Адміністративна послуга надається платно, крім випадків 
передбачених частиною восьмою статті 34 Закону України 
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень».

Адміністративний збір справляється у відповідному 
розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
встановленого законом на 1 січня календарного року, в 
якому подаються відповідні документи для проведення 
державної ресстрації прав, та округлюється до найближчих 
10 гривень.

Адміністративний збір справляється за одну надану 
послугу у сфері державної реєс трації прав.

У разі відмови у проведенні реєстраційних дій 
адміністративний збір не повергається.

У разі відкликання заяви про державну реєстрацію 
обтяжень адугіністративний збір підлягає поверненню.

За державну реєстрацію обтяжень речових прав 
справляється адміністративний збір у розмірі 0.05 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

10 С ірок  надання 
адміністративної послу і п

В день реєстрації відповідної іаяви в Державному 
реєстрі речових прав на нерухоме майно



п Перелік підстав для зупинення 
розгляду докумен ІІВ, поданих 
для державної pet сіра  ції

1) подання документів для державної реєстрації обтяження 
речового права на нерухоме майно не в повному обсязі, 
передбаченому законодавством;

2) неподання заявником чи неотримання державним 
реєстратором у порядку, визначеному у пункті 3 частини 
третьої статті 10 Закону, інформації про зареєстровані до 
01 січня 2013 року речові права на відповідне нерухоме 
майно, якщо наявність такої інформації є необхідною для 
державної реєстрації обтяження;

3) направлення запиту до суду про отримання копії 
судового рішення;

4) відсутність відомостей у результаті інформаційної 
взаємодії між Державним реєстром речових прав на 
нерухоме майно та Єдиним державним реєстром судових 
рішень.

12 Перелік Підстав для відмови у 
державній реєстрації

1) заявлене обтяження не підлягає державній реєстрації 
відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

2) заява про державну реєстрацію обтяження речовою 
права на нерухоме майно подана неналежною особою;

3) подані документи не відповідають вимогам, 
встановленим Законом У країни «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

4) подані документи не дають змоги встановити набуття, 
зміну або припинення обтяження речового права на 
нерухоме майно:

5) наявні суперечності між заявленими та вже 
зареєстрованими обтяженнями речових прав на нерухоме 
майно:

6) наявні зареєстровані обтяження речових прав на 
нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва, 
майбутній об 'єкт нерухомості, крім випадків, визначених 
Законом України «Про державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень»;

7) заява про державну реєстрацію обтяжень щодо 
попереднього правонабувача подана після державної 
реєстрації права власності на таке майно за новим 
правонаб)вачем;

8) після завершення строку, встановленого частиною 
третьою статті 23 Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», не усунені 
обставини, що були підставою для прийняття рішення про 
зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію 
обтяжень:

9) документи подано до неналежного суб’єкта державної 
реєстрації прав, нотаріуса:

10) заяву про державну реєстрацію обтяжень речових прав 
на нерухоме майно в електронній формі подана особою, яка 
згідно із законодавством не має повноважень подавати заяви 
в електронній формі;

11) заявником подано ті самі документи, на підставі яких 
обтяження вже зареєстровано у Державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майно.



13. Результат надання 
а д м і н іст рат н в н ої п ослу г и

1) прийняття рішення про державну реєстрацію: 
внесення відповідного запису до Державного реєстру

речових прав на нерухоме майно;
- формування витягу з Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно про проведену державну реєстрацію;
2) прийняття рішення про розгляд заяви (у разі коли під 

час розгляду заяви державним реєстратором встановлено 
наявність раніше зареєстрований інших заяв на це саме 
майно, ніж заява, що ним розглядається);

3) прийняття рішення про зупинення державної 
реєстрації прав (у разі зареєстрованих в базі даних заяв: 
судового рішення про заборону вчинення реєстраційних дій, 
що набрало законної сили, або заяви власника об'єкта 
нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій 
щодо власного об’єкта нерухомого майна);

4) прийнятгя рішення про відмову у державній 
реєстрації обтяження речового права на нерухоме майно.

14 Способи отримання відповіді 
(результату)

Рішення державного реєстратора про розгляд заяви, про 
зупинення розгляду заяви, про зупинення державної 
реєстрації обтяжень, про відмову (за бажанням заявника) 
може бути надано у паперовій формі шляхом його друку за 
допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру 
прав на аркушах паперу форматом А4 (210 х 297 міліметрів) 
без використання спеціальних бланків, проставлення 
підпису та печаїки державного реєстратора.

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно за бажанням заявника може бути отриманий у 
паперовій формі.

Результат надання адміністративної послуги у сфері 
державної реєстрації можливо отримати особисто (або 
уповноважена особа) звернувшись до центру надання 
адміністративних послуг, суб'єкта державної реєстрації прав 
або нотаріуса.

Вебпортал М ін’юсту.*
*Після доопрацювання порталу електронних сервісів, який буде забезпечувати можливість подання 
таких документів в електронній формі

Заступник начальника управління -  
начальник відділу державної реєстрації 
обтяжень речових прав на нерухоме майно
та забезпечення реєстраційних процедур Алла ДУДНИК



ЗАТВЕРДЖ ЕНО  
Наказ Департаменту 
з питань реєстрації 
виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації) від

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

щодо заборони вчинення реєстраційних дій

Департамент з питань реєстрації 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації)

Інформація п р о  суб’єкта надання адміністративної послуги
1 М ісцезнаходження, інформація щодо графіку прийому заяв, телефон/факс (довідки),

адреса електронної пошти

Департамент з питань 
реєстрації виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної 

адміністрації)

м. Київ, 
вул. Студентська, 7 

тел. (044 )486-02-29; (044)202-77-38 
e-mail: org(S>,dDr.kma.eov.ua

понеділок -  п'ятниця 9 :0 0 -1 3 :0 0
субота, неділя вихідний

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

2 Закони України, Кодекси 
України

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень»;

Закон України «Про адміністративні послуги».

3 Акти Кабінету Міністрів 
України

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 
№ 1127 «Про Порядок державної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень» (зі змінами);

постанова Кабінету М іністрів України від 26.10.2011 
№ 1141 «Про затвердження Порядку ведення Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно» (зі змінами).

4 Акти центральних органів 
виконавчої влади

Наказ Міністерства юстиції України від 28 березня 
2016 року №  898/5 «Про врегулювання відносин, 
пов'язаних з державною реєстрацією речових прав на 
нерухоме майно, що розташоване на тимчасово 
окупованій території України», зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 29 березня 2016 року за 
№  468/28598 (зі змінами);

наказ Міністерства юстиції України 
від 21 листопада 2016 року №  3276/5 «Про затвердження 
Вимог до оформлення заяв та рішень у сфері державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», зареєстрований у Міністерстві юстиції 
України 21 листопада 2016 року за № 1504/29634 (зі



змінами);
розпорядження виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) від 01 
лютого 2016 року № 48 «Про організаційно-правові 
заходи, пов'язані з наданням адміністративних послуг у 
сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців, реєстрації місця проживання/перебування 
фізичних осіб у межах міста Києва, а також наданням 
відомостей з Державного земельного кадастру».

Умови отримання адміністративної послуги

7 Підстава для отримання 
адміністративної послуги

Заява власника об’єкта нерухомого майна про заборону 
вчинення реєстраційних дій щодо власного об’єкта 
нерухомого майна/судове рішення щодо заборони 
вчинення реєстраційних дій, що набрало законної сили, 
судове рішення про скасування відповідного судового 
рішення та/або судового рішення про скасування 
заборони вчинення реєстраційних дій.

8
Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

8.1 Перелік документів для державної реєстрації — заяви власників об’єктів нерухомого 
майна про заборону вчинення реєстраційних дій щодо власного об’єкта нерухомого

майна

Заява (державний реєстратор, уповноважена особа за допомогою програмних засобів 
ведення Державного реєстру прав формує та реєструє заяву в базі даних заяв за умови 
встановлення особи заявника).

За бажанням заявника у заяві зазначається інформація про здійснення з ним зв’язку 
(абонентський номер мобільного телефона та/або адреса електронної пошти).

У разі відсутності зауважень до відомостей, зазначених у заяві, заявник проставляє 
власний підпис на ній.

Під час формування та реєстрації заяви відповідно до закону встановлюється особа. 
Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи - громадянина України 

здійснюється шляхом отримання відомостей про таку особу з Державного реєстру актів 
цивільного стану громадян. Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної 
особи - іноземця або особи без громадянства здійснюється на підставі документа, що 
посвідчує його особу і є підставою для перебування в Україні.

Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи, зареєстрованої 
відповідно до законодавства України, здійснюється шляхом отримання з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 
відомостей про таку особу, у тому числі про її установчі документи, та перевірки 
відповідності реєстраційної дії, яка вчиняється, обсягу її цивільної правоздатності та 
дієздатності. Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи - 
нерезидента здійснюється на підставі документа, що підтверджує реєстрацію такої особи у 
країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), та 
її установчих документів (їх копій), що легалізовані (консульська легалізація чи 
проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не 
встановлено чинними міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України.

У разі подачі документів на державну реєстрацію уповноваженою на те особою 
встановлюється обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її 
повноваження діяти від імені іншої особи.

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що підтверджує повноваження



діяти від імені іншої особи, є документ, шо підтверджує повноваження законного 
представника особи, нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій 
за заявою уповноваженої особи державного органу, органу місцевого самоврядування), 
довіреність, видана відповідно до законодавства іноземної держави, або відомості з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 
про особу, яка уповноважена діяти від імені юридичної особи.

Перелік документів, що засвідчують повноваження представника для цілей проведення 
реєстраційних дій:
- документ, що підтверджує повноваження законного представника особи:
- нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій щодо державного 
органу, органу місцевого самоврядування);
- довіреність, видана відповідно до законодавства іноземної держави;
- рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про призначення (обрання) 
керівника, за умови подання відповідної заяви особисто таким керівником.

У разі подання заяви власника об’єкта нерухомого майна про заборону вчинення 
реєстраційних дій щодо власного об’єкта нерухомого майна державний реєстратор 
відповідно до закону встановлює особу власника та перевіряє наявність державної реєстрації 
права власності на відповідний об’єкт нерухомого майна у Державному реєстрі прав, у тому 
числі в його невід’ємній архівній складовій частині. У разі коли подається заява щодо 
земельної ділянки, відомості про право власності на яку відсутні у Державному реєстрі прав, 
державний реєстратор перевіряє наявність державної реєстрації права власності у 
Державному земельному кадастрі.

Перелік документів для державної реєстрації судового рішення щодо заборони вчинення 
реєстраційних дій/судового рішення про скасування судового рішення та/або судового 

рішення про скасування заборони вчинення реєстраційних дій

1. Заява (державний реєстратор, уповноважена особа за допомогою програмних засобів 
ведення Державного реєстру прав формує та реєструє заяву в базі даних заяв за умови 
встановлення особи заявника).

За бажанням заявника у заяві зазначається інформація про здійснення з ним зв’язку 
(абонентський номер мобільного телефона та/або адреса електронної пошти).

У разі відсутності зауважень до відомостей, зазначених у заяві, заявник проставляє власний 
підпис на ній.

Під час формування та реєстрації заяви відповідно до закону встановлюється особа. 
Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи - громадянина України 

здійснюється шляхом отримання відомостей про таку особу з Державного реєстру актів 
цивільного стану громадян. Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної 
особи - іноземця або особи без громадянства здійснюється на підставі документа, що 
посвідчує його особу і є підставою для перебування в Україні.

Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи, зареєстрованої 
відповідно до законодавства України, здійснюється шляхом отримання з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей 
про таку особу, у тому числі про її установчі документи, та перевірки відповідності 
реєстраційної дії, яка вчиняється, обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності. Перевірка 
цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи - нерезидента здійснюється на 
підставі документа, що підтверджує реєстрацію такої особи у країні її місцезнаходження 
(витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), та її установчих документів (їх 
копій), що легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому 
законодавством порядку, якщо інше не встановлено чинними міжнародними договорами 
України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

У разі подачі документів на державну реєстрацію уповноваженою на те особою 
встановлюється обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її 
повноваження діяти від імені іншої особи.

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що підтверджує повноваження 
діяти від імені іншої особи, є документ, що підтверджує повноваження законного



представника особи, нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій 
за заявою уповноваженої особи державного органу, органу місцевого самоврядування), 
довіреність, видана відповідно до законодавства іноземної держави, або відомості з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 
про особу, яка уповноважена діяти від імені юридичної особи.

Перелік документів, що засвідчують повноваження представника для цілей проведення 
реєстраційних дій:
- документ, що підтверджує повноваження законного представника особи;
- нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій щодо державного 
органу, органу місцевого самоврядування);
- довіреність, видана відповідно до законодавства іноземної держави;
- рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про призначення (обрання) 
керівника, за умови подання відповідної заяви особисто таким керівником.

2.Судове рішення щодо заборони вчинення реєстраційних дій, що набрало законної 
сили/судове рішення про скасування судового рішення, що набрало законної сили та/або 
судового рішення про скасування заборони вчинення реєстраційних дій.

5 Спосіб подання документів, 
необхідних для отримання 
адміністративної послуги

Особисто або уповноваженою особою у паперовій формі*.

6 Платність (безоплатність) 
надання адміністративної 
послуги

Безоплатно.

7 Строк надання 
адміністративної послуги

Надається у день прийняття заяви власника про заборону 
вчинення реєстраційних дій/судового рішення щодо 
заборони вчинення реєстраційних дій/судового рішення 
про скасування судового рішення та/або судового рішення 
про скасування заборони вчинення реєстраційних дій.

Повторне подання власником об’єкта нерухомого майна 
заяви про заборону вчинення реєстраційних дій щодо 
одного і того самого об’єкта нерухомого майна можливе 
через п ’ять календарних днів з дня завершення строку, 
передбаченого абзацом другим частини третьої цієї статті, 
а в разі відкликання попередньої заяви - через п 'ять 
календарних днів з дня такого відкликання.

Повторне подання власником об'єкта нерухомого майна 
заяви про вчинення реєстраційних дій щодо одного і того 
самого об'єкта нерухомого майна, у разі якщо за 
попередньою заявою подано рішення суду про заборону 
вчинення реєстраційних дій, що набрало законної сили, 
можливе через п’ять календарних днів з дня реєстрації 
судового рішення про скасування судового рішення, що 
було підставою для прийняття рішення про зупинення 
проведення реєстраційних дій.

Заява власника об’єкта нерухомого майна про заборону 
вчинення реєстраційних дій не приймається у разі:

1) невстановлення особи заявника;
2) невстановлення належності об’єкта нерухомого майна 

заявнику на праві власності;
3) якщо не сплив п ’ятиденний строк, передбачений 

законом.
9 Результат надання 

адміністративної послуги
1)внесення заяви власника про заборону вчинення 

реєстраційних дій щодо власного об’єкта нерухомого 
майна до бази даних заяв Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно;



2) внесення рішення суду щодо заборони вчинення 
реєстраційних дій/судового рішення про скасування 
судового рішення та/або судового рішення про скасування 
заборони вчинення реєстраційних дій, що набрало 
законної сили до бази даних заяв Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно.

10 Способи отрим ан ня  відповіді 
(результат>)

Вебсайт М ін’юсту.

*1Іісля початку роботи інформаційної взаємодії між Державним реєстром речових прав на 
нерухоме майно та Єдиним державним реєстром судових рішень, судове рішення про заборону вчинення 
реєстраційних дій

Заступник начальника управління -  
начальник відділу державної реєстрації 
обтяжень речових прав на нерухоме майно
та забезпечення реєстраційних процедур Алла ДУДНИК



ЗАТВЕРДЖ ЕНО  
Наказ Департаменту  
і питань реєстрації 
виконавчою органч 
Київської міської ра їй 
(Київської м іськоїдерж авної 
адміністрації) від ■//о&'т&Уа З  У

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  
адміністративної послуги з 

внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно  

(у разі якшо відбулося виправлення такої помилки в документах, що 
подавалися для державної реєстрації прав, або відбулася зміна адреси об ’єкта

нерухомого майна )
Департамент з питань реєстрації 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)

Інформація про нентрн надання адміністративної послуги

1 Місцезнаходження центрів надання адміністративної послуги

найменуванни адреса
телефони, електронна адреса

1.1 Департамент (Центр) надання 
адміністративних послуг 

виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської 

державної адміністрації)

02081. м. Київ, 
вул. Дніпровська 
набережна.19-6

Тел: (044) 202-60-38: 
(044) 202-60-39 

e-mail: 
cnap(i?kyi veity.gov.ua

1.2 Управління (Центрі надання 
адміністративних послуг 

1 олосіївської районної в місті 
Києві державної адміністрації

03039, м. Київ, 
проспект Голосіївський. 42

І ел: (044)202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail: 
спар. go los@kmd a. go v . ua

1.3 Управління (Центр) надання 
адмініс гра ги вн их послуг 

Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації

02068, м. Київ, 
вул. Олійника. 21

Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail: 
keri vn ik@ k m da. go v . ua

1.4 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Деснянської районної в місті 
Києві державної адміністрації

02225. м. Київ, 
проспект Маяковського, 29

Тел: (044)202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail:
cnap desnrda(« Kmda.gov.ua

02166, м. Київ, 
проспект Лісовий. 39а

Тел: (044) 202-60-38: 
(044) 202-60-39 

e-m ail:
cnap desnrdafa),kmda.eov.ua



1.5 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Дніпровської районної в місті 
Кисві державної адміністрації

02160. м. Київ, 
вуя. Харківське шосе. 18

Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

е-та іі: 
спарі l@ kmda.gov.ua

1.6 Управління ( Центр? надання 
адміністративних послуг 

Оболонеької районної в місті 
Кисві державної адміністрації

04205. м. Київ, 
вул. Маршала Тимошенка. 
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Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

е-таІ1: 
оспари< kmda.gov.ua

1.7 Vправління (Центр) надання 
адм і н іс трати вн и х послуг 

Печорської районної в місті 
Києві державної адміністрації

01010. м. Київ, 
вул. Михайла 

Омеляновича-І Іавленка, 15

Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

е-та іі:
cnap_peehida@ kmda.gov.ua

1.8 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Подільської районної в місті 
Києві державної адміністрації

04071. м. Київ, 
ьул.

Костянтинівська. 9/6

Тел: (044) 202-60-38: 
(044) 202-60-39 

е -та іі:
cnap_podilrda@ kmda.gov.ua

04123. м. Київ. 
вул.Червонопільська. 14/14

Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

е-іпаіі:
cnap_podilrda@ kmda.gov.ua

1.9 Управління (Центр) надання 
адм і н і стративі і их і юс. гу г 

Святошипської районної в 
місті Києві державної 

адміністрації

03115 м. Київ, 
проспект 1 Іеремоги. 97

Тел(044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

е -та іі: 
cnapsrda@ kievcity.gov.ua

1.10 Управління (Центр) надання 
адм і н і страти в н и х п ослу г 

Солом'янської районної в місті 
Києві державної адміністрації

03020. м. Київ, 
проспект 

Пові грофлотський.41

Тел.: (044) 202-60-38: 
(044) 202-60-39 

е-та іі:
cnap_solor@ kyivcity.gov.ua

03087. м. Київ, 
бульвар Чоколівський, 40

Тел.: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

е-таіі:
сп ар_яо 1 о г@куі veity.gov.ua

1.11 Управління (Центр) надання 
адм і н і страти вн их послуг 

Ш евченківської районної в 
місті Кисві державної 

адміністрації

01054 м. Київ, 
вул. Б. Хмельницького, 24

Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

е-піаіі: 
cnap@ shev.kmda.gov.ua

01054. м. Київ, 
бульвар Т. Шевченка. 26/4

Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

е-таіі: 
cnap@ shev.kmda.gov.ua

2 Інформація щодо режиме 
роботи центру надання

Режим роботи:

адміністративної иос іугн Дені. тижня Часи прийому
понеділок -  п'ятниця 9 :0 0 -  18:00
субота Вихідний

mailto:l@kmda.gov.ua
mailto:cnap_peehida@kmda.gov.ua
mailto:cnap_podilrda@kmda.gov.ua
mailto:cnap_podilrda@kmda.gov.ua
mailto:cnapsrda@kievcity.gov.ua
mailto:cnap_solor@kyivcity.gov.ua
mailto:cnap@shev.kmda.gov.ua
mailto:cnap@shev.kmda.gov.ua


неділя

Нормативні акти, якими регламентується падання адміністративної послуги

3 Закони України Закон України «Про державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень»;

Закон України «Про адміністративні послуги».
4 Акти Каоіне «  Мін ic i рів 

України
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 

№ 1127 «Про Порядок державної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень» (зі змінами);

постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 
№  1141 «Про затвердження Порядку ведення Державного 
реєстру речових прав иа нерухоме майно» (зі змінами).

5 Акти центральних органів 
виконавчої влади га інших 
місцевих органів державної 
влади, органів місцевого 
самоврядування

Наказ Міністерства юстиції України від 28 березня 2016 
року № 898/5 «Про врегулювання відносин, пов'язаних з 
державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно, 
що розташоване на тимчасово окупованій території 
України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 
березня 2016 року за №  468/28598 (зі змінами);

наказ Міністерства юстиції України від 21 листопада 2016 
року №  3276/5 «Про затвердження Вимог до оформлення 
заяв та рішень у сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень», зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 21 листопада 2016 року за 
№ 1504/29634 (зі змінами);

рішення Київської міської ради від 28 шпня 2016 року 
№ 861/861 «Про визначення переліку адміністративних 
послуг. які надаються через центри надання 
адміністративних послуг в місті1 Києві»:

розпорядження виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) від 01 
лютого 2016 року № 48 «Про організаційно-правові заходи, 
пов'язані з наданням адміністративних послуг у сферах 
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, 
реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб у 
межах міста Києва, а також наданням відомостей з 
Державного земельного кадастру».

Умови отримання а ім ініеі ративної послуги

6 Підстава для отримання 
адміністративної пос.іугн

Заява заявника.
У разі якщо відбулося виправлення такої помилки в 

документах, що подавалися для державної реєстрації прав, 
або відбулася зміна адреси об 'єкта нерухомого майна такі 
зміни виправляється державним реєстратором виключно на 
підставі заяви особи, відомості про речові права, обтяження 
речових прав якої містять таку помилку.

7 Перелік документів, необхідних 
для отримання 
адміністративної послуги

1. Заява (державний реєстратор, уповноважена особа за 
допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру 
прав формує та реєструє заяву в базі даних заяв за умови 
встановлення особи заявника.

За бажанням заявника у заяві зазначається інформація про 
здійснення з ним зв'язку (абонентський номер мобільного 
телефона та/або адреса електронної пошти).

У разі відсутності зауважень до відомостей, зазначених у 
заяві, заявник проставляє власний підпис на ній.



Під час формування та реєстрації заяви відповідно до 
закону встановлюється особа.

Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності 
фізичної особи - громадянина України здійснюється шляхом 
отримання відомостей про таку особу з Державного реєстру 
актів цивільного стану громадян. Перевірка цивільної 
правоздатності та дієздатності фізичної особи - іноземця або 
особи бе і громадянства здійснюється на підставі документа, 
шо посвідчує його особу і є підставою для перебування в 
Україні.

Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності 
юридичної особи. зареєстрованої відповідно до 
законодавства України, здійсшосться шляхом отримання з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб
- підприємців та громадських формувань відомостей про 
таку особу, у тому числі про її установчі документи, та 
перевірки відповідності реєстраційної дії, яка вчиняється, 
обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності. Перевірка 
цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи - 
нерезидента здійснюється на підставі документа, що 
підтверджує реєстрацію такої особи у країні її 
місцезнаходження {витяг із торговельного, банківського, 
судового реєстру тощо), та її установчих документів (їх 
копій), що легалізовані (консульська легалізація чи 
проставлення апостиля) в установленому законодавством 
порядку, якщо інше не встановлено чинними міжнародними 
договорами України, згода на обов'язковість яких надана 
Верховною Радою України.

У разі подачі документів на держави} реєстрацію 
уповноваженою на те особою встановлюється обсяг 
повноважень такої особи на підставі документа, шо 
підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи.

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, 
що підтверджує повноваження діяти від імені іншої особи, є 
документ, що підтверджує повноваження законного 
представника особи, нотаріально посвідчена довіреність 
(крім проведення реєстраційних дій за заявою 
уповноваженої особи державного органу, органу місцевою 
самоврядування), довіреність, видана відповідно до 
законодавства іноземної держави, або відомості з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань про особу, яка 
уповноважена діяти від імені юридичної особи.

Перелік документів, що засвідчують повноваження 
представника для цілей проведення реєстраційних дій:
- документ, що підтверджує повноваження законного 
представника особи:
- нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення 
реєстраційних дій щодо державного органу, органу 
місцевого самоврядування);
- довіреність, видана відповідно до законодавства іноземної 
держави:
- рішення уповноваженого органу управління юридичної 
особи про призначення (обрання) керівника, за умови 
подання відповідної заяви особисто таким керівником.

Заява на проведення реєстраційних дій в етектроннііі



формі подається за умови підписання її заявником з 
використанням ■засобів електронної ідентифікації з високим 
рівнем довіри.

2.ДокуменТи. в якому виявлено технічну помилку.
У разі якщо допущена технічна помияка впливає на права 

третіх осіб, така помилка виправляється державним 
реєстратором виключно на підставі судового рішення.

У випадках, передбачених Законом України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», Порядком державної речхтрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 25.12,2015 
№ 1127. додатково подаються інші документи.

8 Спосіб подання документів, 
необхідних для отримання 
а д м і н іст р а т іш 11 ої 11 ос луг п

Подання документів здійснюється:
- виключно особою, відомості про речові права, 
обтяження речових прав якої містять таку помилку до 
центру надання адміністративних послуг або нотаріуса.

9 Плат'ність (безоплатність) 
надання адміністративної 
послуги

Адміністративна послуга надається платно, крім випадків 
передбачених частиною восьмою статті 34 Закону України 
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень».

Адміністративний збір справляється у відповідному 
розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
встановленого законом на 1 січня календарного року, в 
якому подаються відповідні документи для проведения 
державної реєстрації прав, та округлюється до найближчих 
10 гривень.

Адміністративний збір справляється за одну надану 
послугу у сфері державної реєстрації прав.

У разі надання однієї послуги усім співвласникам 
нерухомого майна адміністративний збір справляється один 
раз у повному обсязі.

У разі відмови у проведенні реєстраційних дій 
адміністративний збір не повертається.

У разі відкликання заяви про державну реєстрацію інших 
речових прав та їх обтяжень адміністративним збір підлягає 
поверненню.

Адміністративний збір справляється у відповідному 
розмірі:
0,025 прожиткового мінімуму для працездатних осіб..

10 С і рок надання 
адміністративної послуги

В день реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно.

11 Перелік підстав для відмови у 
державній реєстрації

1) заявлене речове право, обтяження не підлягають 
державній реєстрації відповідно до Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень»;
2) із заявою звернулась неналежна особа:
3) подані документи не відповідають вимогам, 
встановленим Законом України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»:
4) подані документи не дають змоги встановити набуття, 
зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяження:
5) наявні суперечності між заявленими та вже 
зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх



обтяженнями;
6) наявні зареєстровані обтяження речових прав на 
нерухоме майно;
7) відповідні зміни до записів Державного реєстру прав уже 
внесені:
8) відсутній запис, щодо якого подано заяву;
9) документи подано до неналежного суб'єкта державної 
реєстрації прав, нотаріуса:
10) заявником подано ті самі документи, на підставі яких 
заявлене право вже внесено до відповідного запису до 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

12 Результат надання 
адміністративної послуги

1) прийняття рішення про внесення змін:
внесення відповідного запису до Держ авною  реєстру 

речових прав на нерухоме майно;
формування витягу з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно;
2) рішення про відмову у державній реєстрації прав із 

зазначенням виключного переліку обставин, що стали 
підставою для його прийняття.

13 Способи отримання відповіді 
(рс*у*ьіаі \ )

Рішення державного реєстратора (за бажанням заявника) 
може бути надано у паперовій формі шляхом його друку за 
допомогою програмних засобів ведення Державного 
реєстру прав на аркушах паперу форматом А4 (21() х 297 
міліметрів) без використання спеціальних бланків, 
проставлення підпису та печатки державного реєстратора.

Витяг і Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно за бажанням заявника може бути отриманий \ 
паперовій формі.

Результат надання адміністративної послуги у сфері 
державної реєстрації можливо отримати особисто (або 
уповноважена особа) звернувшись до центру надання 
адміністративних послуг, суб'єкта державної реєстрації 
прав або нотаріуса.

Вебпортал Мін'юсту.*
* Після доопрацювання порітпу електронних сервісів, який буде забезпечувати можливість тюаиня 
таких документів в електронній формі

Заступник начальника управління - 
начальник відділу державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно Ольга ПОЛЯНЦЕВЛ



ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ Департаменту
і питань реєстрації
виконавчої о оріану
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації) від С^.Н' 3  е/ - і

ІНФОРМ АЦІЙНА КАРТКА  
адміністративної послуги із 

внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно у зв'язку з проставленням у Реєстрі прав власності на нерухоме майно,

відмітки про погашення такого запису 
Департамент з питань реєстрації 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)

Інформація про центри надання адміністративної послу] н

1 Місцезнаходження пені рів надання адміністративної послуги

найменування адреса
іслефопн, електронна адреса

1.1 Департамент (Центр) надання 
адміністративних послуг 

виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської 

державної адміністрації)

02081. м. Київ, 
вул. Дніпровська 
набережна. 19-6

Тел: (044) 202-60-38: 
(044) 202-60-39 

е-таіі: 
спар а kyivcity.gov.ua

1.2 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Голосіївської районної в місті 
Кисві державної адміністрації

03039, м. Київ, 
проспект Голосіївський. 42

Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

е-та іі: 
cnap.golos@ kmda.gov.ua

1.3 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Дарницької районної в місті 
Кисві державної адміністрації

02068, м. Київ, 
вул. Олійника. 21

Тел: (044) 202-60-38: 
(044) 202-60-39 

с -та іі: 
kerivnik@kmda.gov.ua

1.4 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Деснянської районної в місті 
Києві державної адміністрації

02225. м. Київ, 
проспект Маяковського, 29

Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

е-таіі:
спар desnrda@kmda.gov.ua

02166. м. Київ, 
проспект Лісовий, 39а

Тел: (044) 202-Ы)-38; 
(044) 202-60-39 

е-та іі:
спар desnrda@ kmda.gov.ua

1.5 Управління (Центр) надання 
а  (м і ніетрати в них її ослуг 

Дніпровської районної в місті 
Кисві державної адміністрації

02160, м. Київ, 
вул. Харківське шосе. 18

Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

е-та іі: 
спар і l@ kmda.gov.ua

mailto:cnap.golos@kmda.gov.ua
mailto:kerivnik@kmda.gov.ua
mailto:desnrda@kmda.gov.ua
mailto:desnrda@kmda.gov.ua
mailto:l@kmda.gov.ua


1.6 Управління ( Центр) надання 
адміністративних послуг 

Оболонської районної в місті 
Києві державної адміністрації

04205. м. Київ, 
вул. Маршала Тимошенка. 

16

Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail: 
ocnap@ kmda.gov.ua

1.7 Управління (Центр) надання 
ад м і н і страти вних пос луг 

Гіечерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

01010. м. Київ, 
вул. Михайла 

Омеляновича-! Іавленка. 15

Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail:
cnap_pechrda@ kmd a. go v. ua

1.8 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Подільської районної в місті 
Києві державної адміністрації

04071. м. Київ, 
вул.

Костянтинівська, 9/6

Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail:
cnap_podilrda@ kmda.gov.ua

04123. м. Київ, 
вул.Червоно нільська. 14/14

Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail:
cnap jpod  і 1 rda@:k md a . gov. ua

1.9 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

С'вятошинської районної в 
місті Києві державної 

адміністрації

03115. м. Київ, 
проспект 1 Іеремоги. 97

Тел(044) 202-60-38; 
(044)202-60-39 

e-mail: 
cnapsrda@ kievcity.gov.ua

1.10 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Солом'янської районної в місті 
Києві державної адміністрації

03020. м. Київ, 
проспект 

1 Іовітроф лотський.41

Тел.: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail:
cnap_solor@ kyivcity.gov.ua

03087. м. Київ, 
бульвар Чоколівський. 40

Тел.: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-maii:
cnap solor@kyivcity.gov.ua

1.11 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Ш евченківської районної в 
місті Києві державної 

адміністрації

01054. м. Київ, 
вул. Б. Хмельницького. 24

Тел. (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail: 
cnap@ shev.kmda.gov.ua

01054. м. Київ, 
бульвар Т. Шевченка. 26/4

Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail: 
cnap@ shev.kmda.gov.ua

2 Інформація щодо режиму 
роботи центрів надання

Режим роботи:

адміністративних послуг День тижня Часи прийому
Інформація щодо режиму понеділок -  п'ятниця 9 :0 0 -  18:00
роооти центрів надання 

адміністративних послуг
субота
неділя

Вихідний

mailto:ocnap@kmda.gov.ua
mailto:cnap_podilrda@kmda.gov.ua
mailto:cnapsrda@kievcity.gov.ua
mailto:cnap_solor@kyivcity.gov.ua
mailto:solor@kyivcity.gov.ua
mailto:cnap@shev.kmda.gov.ua
mailto:cnap@shev.kmda.gov.ua


Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
3 Закони України Закон України «Про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень»;
Закон України «Про адміністративні послуги».

4 А к іп  Кабінету Міністрів 
України

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 
№ 1127 «Про Порядок державної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень» (зі змінами);

постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.20! 1 
№ 1141 «Про затвердження Порядку ведення Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно» (зі змінами).

5 Акти центральних органів 
виконавчої влади та інш и\ 
місцевих органів державної 
влади, органів місцевого 
самоврядування

Наказ Міністерства юстиції України від 28 березня 2016 
року № 898/5 «Про врегулювання відносин, пов'язаних з 
державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно, 
що розташоване на тимчасово окупованій території 
України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 
29 березня 2016 року за № 468/28598 {зі змінами);

наказ Міністерства юстиції України від 21 листопада 2016 
року № 3276/5 «Про затвердження Вимог до оформлення 
заяв та рішень у сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень», зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 21 листопада 2016 року за 
№  1504/29634 (зі змінами);

рішення Київської міської ради від 28 липня 2016 року 
№ 861/861 «Про визначення переліку адміністративних 
послуг, які надаються через центри надання 
адміністративних послуг в місті Києві»;

розпорядження виконавчого органу Київської міської 
ради {Київської міської державної адміністрації) від 01 
лютого 2016 року № 48 «Про організаційно-правові заходи, 
пов'язані з наданням адміністративних послуг у сферах 
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, 
реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб у 
межах міста Києва, а також наданням відомостей з 
Державного земельного кадастру».

Умови о гримання адміністративної послуги

6 Підстава для отримання 
адміністративної послуги

У разі державної реєстрації прав, реєстрацію яких 
проведено до 1 січня 2013 р. в архівній складовій частині 
Державного реєстру прав, після внесення до Державного 
реєстру прав відомостей, передбачених пунктами 41. 42 та 
44 цього Порядку, державний реєстратор проставляє у 
Реєстрі прав власності на нерухоме майно відмітку про 
погашення запису про об 'єкт нерухомого майна, 
незавершеного будівництва (крім випадку, передбаченого 
абзацом другим цього пункту ), в Єдиному реєстрі заборон 
відчуження об'єктів нерухомого майна та/або Державному 
реєстрі іпотек відмітку про погашення запису про 
обтяження речового права та/або запису про іпотеку.

У разі належності майна на праві спільної власності у 
Реєстрі прав власності на нерухоме майно проставляється 
відмітка про погашення запису виключно щодо особи, 
стосовно якої проводяться реєстраційні тії.



Перелік документів, необхідних 
для отримання 
адміністративної послу ги

1. Заява (державний реєстратор, уповноважена особа за 
допомогою програмних засобів ведення Державного pet сіру 
нрав формує га реєструє заяву в базі даних заяв за умови 
оплати послуг за Державну реєстрацію прав у повному 
обсязі та встановлення особи заявника.

У разі коли суб'єкт звернення звільнений від сплати 
адміністративного збору за державну реєстрацію прав, 
заявник пред'являє документ, шо підтверджує право на гаке 
звільнення, з якого виготовляється копія, що додається до 
відповідної заяви.

За бажанням заявника у заяві зазначається інформація про 
здійснення з ним зв'язку (абонентський номер мобільного 
телефона га/або адреса електронної пошти).

У разі відсутності зауважень до відомостей, зазначених у 
іаяві. заявник проставляє власний підпис на ній.

Під час формування та реєстрації заяви відповідно до 
закону вс гановлюється особа.

Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності 
фізичної особи - громадянина України здійснюється шляхом 
отримання відомостей про таку особу з Державного pefc ipy 
актів цивільного стану громадян. Перевірка цивільної 
правоздатності та дієздатності фізичної особи - іноземця або 
особи без громадянства здійснюється на підставі документа, 
шо посвідчує його особу і є підставою для перебування в 
Україні.

Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності 
юридичної особи, зареєстрованої відповідно до 
законодавства України, здійснюється шляхом отримання з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб
- підприємців та громадських формувань відомостей про 
таку особу, у тому числі про її установчі документи, та 
перевірки відповідності реєстраційної дії. яка вчиняється, 
обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності. [ Іеревірка 
цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи - 
нерезидента здійснюється на підставі документа, шо 
підтверджує реєстрацію такої особи у країні її 
місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, 
судового реєстру тощо), та її установчих документів (їх 
копій), що легалізовані (консульська легалізація чи 
проставлення апостиля) в установленому законодавством 
порядку, якщо інше не встановлено чинними міжнародними 
договорами України, згода на обов'язковість яких надана 
Верховною Радою України.

У разі подачі документів на державну реєстрацію 
уповноваженою на те особою встановлюється обсяг 
повноважень такої особи на підставі документа, що 
підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи.

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, 
що підтверджує повноваження діяти від імені іншої особи, є 
документ, що підтверджує повноваження законного 
представника особи, нотаріально посвідчена довіреність 
(крім проведення реєстраційних дій за заявою 
уповноваженої особи державною  органу, органу місцевого 
самоврядування), довіреність, видана відповідно до



законодавства іноземної держави, або відомості з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань про особу, яка 
уповноважена діяти від імені юридичної особи.

Перелік документів, що засвідчують повноваження 
представника для цілей проведення реєстраційних дій:
- документ, що підтверджує повноваження законного 
представника особи;
- нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення 
реєстраційних дій щодо державного органу, органу 
місцевого самоврядування);
- довіреність, видана відповідно до законодавства іноземної 
держави;
- рішення уповноваженого органу управління юридичної 
особи про призначення (обрання) керівника, за умови 
подання відповідної заяви особисто таким керівником.

2. Документи, що підтверджують сплату 
адміністративного збору (крім випадків, коли особа 
звільнена від сплати адміністративного збору). У разі коли 
суб'єкт речового права. звільнений від сплати 
адміністративного збору за державну реєстрацію прав, 
заявник пред'являє документ, що підтверджує право на таке 
звільнення, з якого виготовляється копія, що додається до 
відповідної заяви.

За бажанням заявника сплата адміністративного збору 
за державну реєстрацію прав може проводитися шляхом 
відповідної оплати з використанням програмних засобів 
Порталу Дія з формуванням платіжного документа.3. 
Документ, що є підставою для внесення відмітки про 
погашення запису.

У випадках, передбачених Законом України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень». Порядком державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127, 
додатково подаються інші документи.

8 Спосіб подання документів, 
необхідних для отримання 
адміністративної послу ги

- заяву про внесення змін до записів Державного 
реєстру прав (проставлення у Реєстрі прав власності на 
нерухоме майно відмітки про погашення такого запису) 
може подати заявник (або уповноважена особа), а також 
особа, записи про яку в Реєстрі прав власності на нерухоме 
майно залишилися без проставления відмітки про 
погашення, або її спадкоємці (правонаступники) до центру 
надання адміністративних послуг або нотаріуса.

9 Платність (безоплатність) 
надання адміністративної 
послуги

Адміністративна послуга надається безоплатно у разі 
якщо запис не погашено після набрання чинності Постанови 
Кабінету міністрів України «Про деякі питання 
функціонування Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно», затвердженої від 6 червня 2018 р. № 484 
(набрання чинності 22 червня 2018 року).

Адміністративна послуга надасться платно, крім випадків 
передбачених частиною восьмою статті 34 Закону України 
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень».



Адміністративний збір справляється у відповідному 
розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
встановленого законом на 1 січня календарного року, в 
якому подаються відповідні документи для проведення 
держ авної реєстрації прав, та округлюється до найближчих 
10 гривень.

Адміністративний збір справляється за одну надану 
послугу у сфері державної реєстрації прав.

У разі надання однієї послуги усім співвласникам 
нерухомого майна адміністративний збір справляється один 
раз у повному обсязі.

У разі відмови у проведенні реєстраційних дій 
адміністративний збір не повертається.

У разі відкликання заяви про державну реєстрацію інших 
речових прав та їх обтяжень адміністративний збір підляга* 
поверненню.

Адміністративний збір справляється у відповідному 
розмірі:
0.025 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

10 Строк надання 
адміністративної послу їм

В день реєстрації заяви в Державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майно.

11 Перелік підстав для ві (мови у 
державній реєстрації

1) заявлене право не підлягає державній реєстрації 
відповідно до Закон> України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно га їх обтяжень»;
2) із заявою звернулась неналежна особа;
3) подані документи не відповідають вимогам, 
встановленим Законом України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
4} подані документи не дають змоги встановити набуття, 
зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяження;
5) наявні суперечності між заявленими та вже 
зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх 
обтяженнями:
6) наявні зареєстровані обтяження речових прав на 
неру хоме майно;
7) відповідні зміни до записів Державного реєстру прав уже 
внесені;
Ц  відсутній запис, щодо якого подано заяву;
9) документи подано до неналежного суб'єкта державної 
реєстрації прав, нотаріуса;
10) заявником подано ті самі документи, на підставі яких 
вже внесено відповідний запис у Державний реєстр прав.

12 Результат наданим 
адмінісі ративної послуги

1) прийняття рішення про внесення змін:
- внесення відповідного запису до Держ авною  реєстр) 

речових прав на нерухоме майно (проставлення у Реєстрі 
прав власності на нерухоме манно відмітки про погашення 
такого запису);

2) рішення про відмову у державній реєстрації прав із 
зазначенням виключного переліку обставин, що стали 
підставою для його прийняття.

13 Способи отримання відповіді 
(результату)

Рішення державного реєстратора (за бажанням заявника) 
може буї и надано у паперовій формі шляхом його друк\ за 
допомогою програмних засобів ведення Державного



реєстру прав на аркушах паперу форматом А4 (210 х 297 
міліметрів) без використання спеціальних бланків, 
проставлення пілписл та печатки державного реєстратора.

Рішення можливо отримати особисто (або уповноважена 
особа) звернувшись до центру надання адміністративних 
послуг, суб'єкта державної реєстрації прав або нотаріуса.

Вебпортал Мін'юсту.*

* Після доопрацювання порталу електронних сервісів, який буде забезпечувати можливість 
подання таких документів в електронній формі

Заступник начальника управління - 
начальник відділу державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно Ольга 110ЛЯНЦ1 ВА



ЗАТВЕРДЖ ЕНО  
Нака* Департаменту 
з питань реєстрації 
виконавчого органу 
Київської міської ра і»
(Київської міської державної 
адміністрації) від (  ‘і  / і  з& я& Уіі 3 4  -і

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  
адміністративної послуги з 

внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно 

(у разі допущення технічної помилки (граматичної, арифметичної чи
іншої помилки)

Департамент з питань реєстрації 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації)

Інформація про центри надання адміністративної послуги

1 М існсінахолжения цент рів надання адміністративної послуги

найменування адреса
телефони, електронна адреса

1.1 Департамент (Центр) надання 
адміністративних послуг 

виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської 

державної адміністрації)

02081, м. Київ, 
вул. Дніпровська 
набережна,! 9-6

Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail: 
спар a kyivcity.goa ua

1.2 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Голосіївської районної в місті 
Києві державної адміністрації

03039. м. Київ, 
проспект Голосіївський. 42

Тел: (044) 202-60-38: 
(044) 202-60-39 

e-niail: 
cnap.golos@ kmda.gov.ua

1.3 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації

02068, м. Київ, 
вул. Олійника. 21

Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail: 
kerivnik@ kmda.gov.ua

1.4 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Деснянської районної в місті 
Києві державної адміністрації

02225. м. Київ, 
проспект Маяковського. 29

Тел: (044) 202-60-38: 
(044) 202-60-39 

e-m ai!:
спар desnrda@-.kmda.gov. ua

02166. м. Київ, 
проспект Лісовий, 39а

Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail:
спар desnrda(a!kmda.tiov.ua

1.5 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації

02160. м. Київ, 
вул. Харківське шосе, 1 8

Гел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail: 
спар 1 l@ kmda.gov.ua

mailto:cnap.golos@kmda.gov.ua
mailto:kerivnik@kmda.gov.ua
mailto:l@kmda.gov.ua


1.6 Управління ( Центр) надання 
адміністративних послуг 

Оболонської районної в місті 
Києві державної адміністрації

04205. м. Київ, 
вул. Маршала Тимошенка. 
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Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

е-та іі: 
оспар(«,кт<іа. §о V. иа

1.7 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Печорської районної в місті 
Києві державної адміністрації

01010. м. Київ, 
вул. Михайла 

Омеляновича-! Іавленка. 15

Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

е-та іі:
спар_рееішіа @ к т  сіа.цо \ . и а

1.8 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Подільської районної в місті 
Києві державної адміністрації

04071. м. Київ, 
вул.

Костянтинівська. 9/6

Тел: (044) 202-60-3X; 
(044) 202-60-39 

е-таіі:
спар росіі 1 гс1а(і/ к т сііі.уоу.иа

04123, м. Київ. 
вул.Червонопільська. 14 14

Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

е-та іі;
cnap_podilrdaigkmda.gov-.ua

1.9 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Святошинської районної в 
місті Києві державної 

адміністрації

03115. м. Київ, 
проспект Перемоги. 97

Тел(044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

е-та іі: 
cnapsrda@ kievcitv.gov.ua

1.10 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Солом'янської районної в місті 
Києві державної адміністрації

03020. м. Київ, 
проспект 

Повігрофлотський,41

Тел.: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

е-таіі:
сп ар_эо 1 о і@ kyivcity.gov. иа

03087 м. Київ, 
бульвар Чошлівський, 40

Тел.: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

е-та іі:
спар solor@kyivcity.gov.ua

1.11 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Ш евченківської районної в 
місті Києві державної 

адм і нісі рації

01054. м. Київ, 
вул. Б. Хмельницького. 24

Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

е-таіі: 
сп ар@ бИє V. к md а . go V. иа

01054 м. Київ, 
бульвар Т. Шевченка, 26/4

Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

е-та іі: 
спар@$Нс\. к п ^ а . go \ . иа

2 Інформація щодо режиму 
роботи центру надання

Режим роботи:

адміністративної нос.іуі и Дені. тижня Часи прийому
понеділок -  п'ятниця 9 :0 0 - 18:00
субота
неділя

Вихідний

mailto:cnapsrda@kievcitv.gov.ua
mailto:solor@kyivcity.gov.ua


Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуг н

3 Закони > країни Закон України «Про державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень»;

Закон України «Про адміністративні послуги».
4 Акти Кабінеіу Міністрів 

> країни
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 

№  1127 «Про Порядок державної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень» (зі змінами);

постанова Кабінету Міністрів України від 26 10.2011 
№  1141 «Про затвердження Порядку ведення Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно» (зі змінами).

5 Акти центральних органів 
виконавчої влади та інших 
місцевих оріанів державної 
влади, органів місцевого 
самоврядування

Наказ Міністерства юстиції України від 28 березня 2016 
року №  8с)8/5 «Про врегулювання відносин, пов'язаних з 
державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно, 
що розташоване на тимчасово окупованій території 
України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 
березня 2016 року за № 468/28598;

наказ Міністерства юстиції України від 21 листопада 2016 
року № 3276/5 «Про затвердження Вимог до оформлення 
заяв та рішень у сфері державної реєстрації речових прав па 
нерухоме майно та їх обтяжень», зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 21 листопада 2016 року за * 
№ 1504/29634;

рішення Київської міської ради від 28 липня 2016 року 
№ 861/861 «Про визначення переліку адміністративних 
послу]', які надаються через центри надання 
адміністративних послуг в місті Києві»;

розпорядження виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) від 01 
лютого 2016 року № 48 «Про організаційно-правові заходи, 
пов'язані з наданням адміністративних послуг у сферах 
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, 
реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб у 
межах міста Києва, а також наданням відомостей і 
Д ержавного земельною  кадастру».

Умови отримання адміністративної послуги

6 Піцс іава для отримання 
адміністративної послуги

Заява заявника.
У разі допущення технічної помилки (граматичної, 

арифметичної чи іншої помилки) під час внесення 
відомостей про речові права, обтяження речових прав до 
Державного реєстру прав державний реєстратор самостійно 
виправляє таку помилку, за умови що документи за 
результатом розгляду заяви заявнику не видавалися.

У разі якщо допущена технічна помилка, виявлена після 
отримання заявником документів за результатом розгляду 
заяви, така помилка виправляється державним реєстратором 
виключно на підставі заяви особи, відомості про речові 
права, обтяження речових прав якої містять так\ помилку

7 Перелік доку ментів, необхідних 
для отримання 
адміністративної послуги

1. Заява (державний реєстратор, уповноважена особа за 
допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру 
прав формує та реєструє заяву в базі даних заяв ш умови 
встановлення особи заявника.

За бажанням заявника у заяві зазначається інформація про 
здійснення з ним зв'язку (абонентський номер мобільного



телефоні) та^бо  адреса електронної пошти).
У разі відсутності зауважень до відомостей, зазначених у 

заяві, заявник проставляв власний підпис на ній.
Під час формування та реєстрації заяви відповідно до 

закону встановлюється особа.
Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності 

фізичної особи - громадянина України здійснюється шляхом 
отримання відомостей про таку особу з Державного реєстр} 
актів цивільного стану громадян. Перевірка цивільної 
правоздатності та дієздатності фізичної особи - іноземця або 
особи без громадянства здійснюється на підставі документа, 
що посвідчує його особу і є підставою для перебування в 
Україні.

Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності 
юридичної особи, зареєстрованої відповідно до 
законодавства України, здійснюється шляхом отримання з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб
- підприємців та громадських формувань відомостей про 
таку особу, у тому числі про її установчі документи, та 
перевірки відповідності реєстраційної дії. яка вчиняється, 
обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності. Перевірка 
цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи - 
нерезидента здійснюється на підставі документа, що 
підтверджує реєстрацію такої особи у країні її 
місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, 
судового реєстру тощо), та її установчих документів (їх 
копій), що легалізовані (консульська легалізація чи 
проставлення апостиля) в установленому законодавством 
порядку- якщо інше не встановлено чинними міжнародними 
договорами України, згода на обов'язковість яких надана 
Верховною Радою України.

У р4зі подачі документів на державну реєстрацію 
уповноваженою на те особою встановлюється обсяі 
повноважень такої особи на підставі документа, що 
підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи.

Для цілей проведення реєстраційних дій 
документом, що підтверджує повноваження діяти від імені 
іншої особи, є документ, що підтверджує повноваження 
законною  представника особи, нотаріально посвідчена 
довіреність (крім проведення реєстраційних дій за заявою 
уповноваженої особи державного органу, органу місцевою 
самоврядування), довіреність, видана відповідно до 
законодавства іноземної держави, або відомості з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань про особу, яка 
уповноважена діяти від імені юридичної особи.

Перелік документів, що засвідчують повноваження 
представника для цілей проведення реєстраційних дій:
- документ, що підтверджує повноваження законного 
представника особи:
- нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення 
реєстраційних дій щодо державного органу, орган) 
місцевої о самоврядування ):
- довіреність, видана відповідно до законодавства іноземної 
держави:
- рішення уповноваженого органу управління юридичної



особи про призначення (обрання) керівника, за умови 
подання відповідної заяви особисто таким керівником.

Заява на проведення реєстраційних дій в електронній 
формі подасться за умови підписання її заявником з 
використанням засобів електронної ідентифікації з високим 
рівнем довіри.

2.Документи. в якому виявлено технічну помилку.
У разі якщо допущена технічна помилка вили вас на права 

третіх осіб, така помилка виправляється державним 
реєстратором виключно на підставі судового рішення.

У випадках, передбачених Законом України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень». Порядком державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 
№ ] 127, додатково подаються інші документи.

8 Спосіб поданим документів, 
необхідних для отримання 
адміністративної послуги

Подання документів здійснюється:
- виключно особою, відомості про речові права, 
обтяження речових прав якої містять таку помилку до 
центру надання адміністративних послуг, суб'єкта 
державної реєстрації прав або нотаріуса.

9 Платність (безоплатність) 
надання адміністративної 
послуги

Безоплатно.

10 Строк надання 
адміністративної послуги

В день реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно.

11 Перелік підстав для відмови у 
державній реєстрації

1) заявлене речове право, обтяження не підлягають 
державній реєстрації відповідно до Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень»:
2) із заявою звернулась неналежна особа;
3) подані документи не відповідають вимогам, 
встановленим Законом України '<ІІро державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
4) подані документи не дають змоги встановити набуття, 
зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяження;
5) наявні суперечності між заявленими га вже 
зареєстрованими речовими правами на нерухоме манно та їх 
обтяженнями;
6) наявні зареєстровані обтяження речових прав на 
нерухоме майно;
7) відповідні зміни до записів Державного реєстру прав уже 
внесені:
8) відсутній запис, щодо якого подано заяву;
9) документи подано до неналежного суб’єкта державної 
реєстрації прав, нотаріуса:
10) заявником подано ті самі документи, на підставі яких 
заявлене право вже внесено до відповідного запису до 
Державного реєстру речових прав на нерухоме манно.

12 Результат надання 
адміністративної послуги

1) прийняття рішення про внесення змін;
- внесення відповідного запису до Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно;
- формування витягу з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно;
2) рішення про відмову у державній реєстрації прав із



зазначенням виключного переліку обставин, що стали 
підставою для його прийняття.

13 Способи отримання відповіді 
(результату)

Рішення державного реєстратора (за бажанням заявника) 
може бути надано у паперовій формі шляхом його друку за 
допомогою програмних засобів ведення Державного 
реєстру прав на аркушах паперу форматом А4 (210 х 297 
міліметрів) без використання спеціальних бланків, 
проставлення підпису та печатки державного реєстратора.

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно за бажанням заявника може бути отриманий у 
паперовій формі.

Результат надання адміністративної послуги у сфері 
державної реєстрації можливо отримати особисто (або 
уповноважена особа) звернувшись до центру надання 
адміністративних послуг, суб’єкта державної реєстрації 
прав або нотаріуса.

Вебпортал М ін'юсту.*
*Після доопрацювання порталу електронних сервісів, який буде забезпечувати можливість подання 
таких документів б електронній формі

Заступник начальника управління - 
начальник відділу державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно Ольга ПОЛЯНЦЕВА



ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Н акаї Департаменту
і піїтань реєстрації
виконавчого органу
К иївсько ї міської ради
(Київської міської державної
адміністрації) в: і •< /  З і  - і

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  
адміністративної послуги зі 

скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 
скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень, скасування рішення державного реєстратора (за судовим рішенням, 
яке станом на 16.01.2020 року набрало законної сили)

Департамент з питань реєстрації 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації)

Інформація про центри наданні! адміністративної послуги

1 Місцезнаходження н е т р ів  надання адміністративної послуги

найменування адреса телефони, електронна адреса

1.1 Департамент (Центр) надання 
адміністративних послуг 

виконавчою органу Київської 
міської ради (Київської міської 

державної адм і н істра ції)

02081, м. Київ, 
вул. Дніпровська 
набережна, 19-6

Гел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail: 
cnap'a kyivcity.gov.ua

1.2 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Голосіївської районної в місті 
Кі« ві державної адміністрації

03039. м. Київ, 
проспект Голосіївськтій. 42

Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail: 
спар. golos@.kmda. go v. ua

1.3 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації

02068, м. Київ, 
вул. Олійника. 21

Тел: (044)202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail: 
kerivnik@ tnida.gov.ua

1.4 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Деснянської районної в місті 
Кисні державної адміністрації

02225. м. Київ, 
проспект Маяковського, 29

Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail:
спар desnrda@ kmda.gov.ua

02166. м. Київ, 
проспект Лісовий. 39а

Тел: (044) 202-60-38; 
(044Ї 202-60-39 

e-mail:
спар desnrdajgfm da.gov.ua

mailto:kerivnik@tnida.gov.ua
mailto:desnrda@kmda.gov.ua


1.5 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації

023 60. м. Київ, 
вул. Харківське шосе. 18

Тел: (044)202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail: 
cnapl 1 @kmda. gov.ua

1.6 Управління ( Центр) надання 
адміністративних послуг 

Оболонської районної в місті 
Києві державної адміністрації

04205. м. Київ, 
вул. Маршала Тимошенка, 

16

Тел: (044) 202-60-38; 
(044)202-60-39 

e-mail: 
ocnap@ kmda.gov.ua

1.7 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

01010. м. Київ, 
вул. Михайла 

Омеляновича-Павленка. 15

Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail:
cnap pechrda@.kmda.gov.ua

1.8 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Подільської районної в місті 
Києві державної адміністрації

04071. м. Київ, 
вул.

Костянтинівська, 9/6

Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail:
cnap_podilrda@ kmda.gov.ua

04123. м. Київ, 
вул. Червонопільська, 14/14

Тел: (044) 202-60-38: 
(044) 202-60-39 

e-mail:
cnap podilrda@ kmda.gov.ua

1.9 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Святошинської районної в 
місті Києві державної 

адміністрації

03115. м. Київ, 
проспект Перемоги. 97

Тел(044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail: 
cnapsrda@ kievcity.gov.ua

1.10 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Солом'янської районної в місті 
Києві державної адміністрації

03020. м. Київ, 
проспект 

Повітрофлотський.41

Тел.: (044)202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail:
cnap solor@jkyivcity.gov.ua

03087. м. Київ, 
бульвар Чоколівський, 40

Тел.: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail:
cnap solor@kyivcity.gov.ua

1.11 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Ш евченківської районної в 
місті Києві державної 

адміністрації

01054. м. Київ, 
вул. Б. Хмельницького, 24

Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail: 
cnap@ shev.kmda.gov.ua

01054. м. Київ, 
бульвар І . Шевченка. 26/4

Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail: 
cnap@ shev.kmda.gov.ua

mailto:ocnap@kmda.gov.ua
mailto:cnap_podilrda@kmda.gov.ua
mailto:podilrda@kmda.gov.ua
mailto:cnapsrda@kievcity.gov.ua
mailto:solor@jkyivcity.gov.ua
mailto:solor@kyivcity.gov.ua
mailto:cnap@shev.kmda.gov.ua
mailto:cnap@shev.kmda.gov.ua


2 Інформація щодо режиму 
роботи центру надання 
адм іністративної послуги

Режим роботи:

День тижня Часи прийому
понеділок — п'ятниця 9 :0 0 -  18:00
субота
неділя

Вихідний

Нормативні акти, якими регламенту сться налаиия адміністративної послуги

3 Закони України Закон України «Про державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень»:

Закон України «П ро адміністративні послуги».
-1 Акти Кабінету Міністрів 

України
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 
№ 1127 «Про Порядок державної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень» (зі змінами);

постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 
№ 1141 «1 Іро Порядок ведення Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно» (зі змінами).

5 Акти центральних органів 
виконавчої влади та інших 
місцевих органів державної 
влади, органів місцевого 
самоврядування

Наказ Міністерства юстиції України від 28 березня 20!6 
року №  898/5 «Про врегулювання відносин, пов'язаних з 
державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно, 
що розташоване на тимчасово окупованій території 
України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 
березня 2016 року іа №  468/28598 (зі змінами);

наказ Міністерства юстиції України від 21 листопада 20! 6 
року № 3276/5 «Про затвердження Вимог до оформлення 
заяв та рішень у сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень», зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 21 листопада 2016 рок\ за 
№  1504/29634 (зі змінами);

рішення Київської міської ради від 28 липня 2016 року 
№ 861/8&1 «Про визначення переліку адміністративних 
послуг. які надаються через центри надання 
адміністративних послуг в місті Києві»;

розпорядження виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) від 01 
лютого 2016 року №  48 «Про організаційно-правові заходи 
пов'язані з наданням адміністративних послуг у сферах 
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, 
реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб у 
межах міста Києва, а також наданням відомостей з 
Державного земельного кадастру».

Умови отриманим адміністративної послуги

6 Підстава для отримання 
адміністративної послуги Заява

7 Перелік документів, необхідних 
для отримання 
адм ін ісіраї іівііої послуги

- заява про скас> вання запису Державного реєстр) 
речових прав на нерухоме майно:
- судове рішення, що набрало законної сили.

За бажанням заявника у заяві зазначається інформація 
про здійснення з ним зв'язку (абонентський номер 
мобільного телефона та/або адреса електронної пошти).

У разі відсутності зауважень до відомостей, зазначених у 
заяві, заявник проставляє власний підпис на ній.



Під час формування та реєстрації заяви відповідно до 
закону встановлюється особа.

Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності 
фізичної особи - громадянина України здійснюється шляхом 
отримання відомостей про таку особу з Державного реєстру 
актів цивільного стану громадян. Перевірка цивільної 
правоздатності та дієздатності фізичної особи - іноземця або 
особи без громадянства здійснюється на підставі документа, 
що посвідчує ного особу і є підставою для перебування в 
Україні.

Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності 
юридичної особи. зареєстрованої відповідно до 
законодавства України, здійснюється шляхом отримання з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб
- підприємців та громадських формувань відомостей про 
таку особу, у тому числі про її установчі документи, іа 
перевірки відповідності реєстраційної дії, яка вчиняється, 
обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності. І Іеревірка 
цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи - 
нерезидента здійснюється на підставі документа, що 
підтверджує реєстрацію такої особи \ країні її 
місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, 
судового реєстру тощо), та її установчих документів (їх 
копій), що легалізовані (консульська легалізація чи 
проставлення апостидя) в у стан о в л ен о ї законодавством 
порядку, якщо інше не встановлено чинними міжнародними 
договорами України, згода на обов'язковість яких надана 
Верховною Радою України.

У рачі подачі документів на державну реєстрацію 
уповноваженою на те особою встановлюється обсяг 
повноважень такої особи на підставі документа, т о  
підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи.

Для цілей проведення реєстраційних дій 
документом, що підтверджує повноваження діяти від імені 
іншої особи, є документ, що підтверджує повноваження 
законною представника особи, нотаріально посвідчена 
довіреність (крім проведення реєстраційних дій за заявою 
уповноваженої особи державного органу. органу місцевого 
самоврядування), довіреність, видана відповідно до 
законодавства іноземної держави, або відомості з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань про особу, яка 
уповноважена діяти від імені юридичної особи.

Перелік документів, що засвідчують повноваження 
представника для цілей проведення реєстраційних дій:
- документ, що підтверджує повноваження законного 
представника особи;
- нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення 
реєстраційних дій щодо державного органу, органу 
місцевого самоврядування);
- довіреність, видана відповідно до законодавства іноземної 
держави:
- рішення уповноваженого органу управління юридичної 
особи про призначення (обрання) керівника, за умови 
подання відповідної заяви особисто таким керівником.



8 Спосіб подання документів, 
необхідних для отримання 
а іміїїк іратнвної послуги

У паперовій формі.

9 Платність (безоплатність) 
надання адмінісі рагивної 
послуги

Безоплатно.

10 Строк надання 
адміністративної послу гн У день прийняття заяви.

11 Перелік підстав для відмови у 
державній реєстрації

1) подані документи не відповідають вимогам, 
встановленим цим Законом:
2) подані документи не дають змоги встановити набуття, 
зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяження;
3) наявні суперечності між заявленими та вже 
зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх 
обтяженнями:
4) після завершення строку, встановленого частиною 
третьою статгі 23 цього Закону, не усунені обставини, що 
були підставою для прийняття рішення про зупинення 
розгляду заяви про державну реєстрацію прав.
5) заявником подані самі документи, на підставі яких 
заявлене речове право, обтяження вже зареєстровано у 
Державному реєстрі прав.

12 Результат надання 
адмінісі ратнвної послуги

1) Прийняття рішення про скасування:
внесення запису про скасування 

- формування витягу з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно;

2) рішення про відмову у скасуванні.
13 (  (тособи отримання відповіді 

(речу льтату) Рішення державного реєстратора про відмову (за 
бажанням заявника) може б \ги  надано у паперовій формі 
шляхом ного друку за допомогою програмних засобів 
ведення Державного реєстру прав на аркушах паперу 
форматом А4 (210 х 2^7 міліметрів) без використання 
спеціальних бланків, проставлення підпису та печатки 
державного реютратора.

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно за бажанням заявника може бути отриманий \ 
паперовій формі.

Результат надання адміністративної послуги у сфері 
державної реєстрації можливо отримати особисто (або 
уповноважена особа) звернувшись до центру надання 
адміністративних послуг, суб 'єкта державної реєстрації 
прав або нотаріус.

Вебпортал Мін’юсту.*
* Після доопрацювання портачу електронних сервісів, який буде забезпечувати мо жливість
подання таких оокументін в електронній формі

Заступник начальника управління - 
начальник відділу державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно Ольга ПОЛЯНЦЕВА



ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ Департаменту
t питань pete грації
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації) від И ЛУАЖ; _ З  Ч -з

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги зі 

взяття на облік безхазяйного нерухомою  майна
Департамент з питань реєстрації 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1 Місцезнаходження, інформація щодо графіку прийому заяв, телефон/факс (довідки),

1 1

адреса електронної пошти

1 . 1
Департамент з шггаиь м. Київ,

реєсграції виконавчого органу вул. Студентська. 7
Київської міської ради ч. Київ.

(Київської міської державної в\л . Студентська. 7
адміністрації) тел. (044) 486-02-29; (044) 202-77-38;

e-mail: org@ dpr.kma.gov.ua

понеділок -  п'ятниця 9 :0 0 -  13:00
субота, неділя вихідний

Нормативні акти, якими регламенгуетьсн надання адміністративної послуги

4 Закони України Закон України «Про державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень»:

Закон України «Про адміністративні послуги».
5 А кіи  Кабінету Міністрів 

України
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 

№ 1127 «Про Порядок державної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень» (зі змінами):

постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.201 1 
№ 1141 «Про затвердження Порядку ведення Державною  
реєстр} речових прав на нерухоме майно» (їі змінами).

6

і

Акти центральних органів 
виконавчої влади та інших 
місцевих органів державної 
влади, органів місцевого 
самоврядування

Наказ Міністерства юстиції України від 28 березня 2016 
року № 898/5 «Про врегулювання відносин, пов'язаних з 
державною реєстрацією речових прав на нерухоме манно, 
що розташоване на тимчасово окупованій території 
України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 
29 березня 2016 року за 468/28598;

наказ Міністерства юстиції України від 21 листопада 
2016 року № 3276/5 «Про затвердження Вимог до 
оформлення заяв та рішень у сфері державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,

mailto:org@dpr.kma.gov.ua


зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 
листопада 2016 року іа №  1504/29634:

рішення Київської міської ради від 28 липня 2016 року 
№ 861/861 «Про визначення переліку адміністративних 
послуг. які надаються через центри надання 
адміністративних послуг в місті Києві»;

розпорядження виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) від 01 
лютого 2016 року № 48 «Про організаційно-правові 
заходи, пов'язані з наданням адміністративних послуг у 
сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців, реєстрації місця проживання Перебування 
фізичних осіб у межах міста Києва, а також наданням 
відомос і ей з Державного земельного кадастру»._________

Умови отримання а іміністраінвної послуги

7

8

Підстава для отримання 
алмініс гратнвної послуги
Перелік: документів, 
необхідних для отримання 
адміністративної послуги, а 
також вимоги до них

Заява заявника або уповноваженої особи (орган місцевого 
самоврядування).___________________________________________

Для взяття на облік оезхазяйного нерухомого майна 
подаються:
! . Заява (державний реєстратор, уповноважена особа за 
допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру 
прав формує та реєструє заяву в базі даних заяв за умови 
веганов іения особи заявника).

За бажанням заявника у заяві зазначається інформація про 
здійснення з ним зв’язку (абонентський номер мобільного 
телефона та/або адреса електронної пошти).

У разі відсутності зауважень до відомостей, зазначених у 
заяві, заявник проставляє власний підпис на ній.

Під час формування та реєстрації заяви відповідно до 
іакону встановлюється особа.

Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності 
фізичної особи - громадянина України здійснюється шляхом 
отримання відомостей про гакл особу з Державного реєстру 
актів цивільного стану громадян. Перевірка цивільної 
правоздатності та дієздатності фізичної особи - іноземця або 
особи без і ромадянегва здійснюється на підставі документа, 
що посвідчує його особу і є підставою для перебування в 
Україні.

Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності 
юридичної особи, зареєстрованої відповідно до 
законодавства України, здійснюється шляхом отримання з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб
- підприємців та громадських формувань відомостей про 
таку особу, у тому числі про її установчі документи, та 
перевірки відповідності реєстраційної дії. яка вчиняється, 
обсяіу її цивільної правоздатності та дієздатності. Перевірка 
цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи - 
нерезидента здійснюється на підставі документа, шо 
підтверджує реєстрацію такої особи у країні її 
місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, 
судового реєстру тощо), та її установчих документів (їх 
копій), що легалізовані (консульська легалізація чи 
проставлення апостиля) в установленому законодавством 
порядку, якщо інше не встановлено чинними міжнародними



договорами України, згода на обов'язковість яких надана 
Верховною Радою України.

У разі подачі документів на державну реєстрацію 
уповноваженою на те особою встановлюється обсяг 
повноважень такої особи на підставі документа, що 
підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи.

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що 
підтверджує повноваження діяти віл імені іншої особи, є 
документ, що підтверджує повноваження законного 
представника особи, нотаріально посвідчена довіреність 
(крім проведення реєстраційних дій за заявою уповноваженої 
особи державного органу, органу місцевого 
самоврядування), довіреність, видана відповідно до 
законодавства іноземної держави, або відомості з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - І 
підприємців та громадських формувань про особу, яка 
уповноважена діяти від імені юридичної особи.

Перелік документів, що засвідчують повноваження 
представника для цілей проведення реєстраційних дій:
- документ, що підтверджує повноваження законного 
представника особи:
- нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення 
реєстраційних дій щодо державного органу, органу 
місцевого самоврядування):
- довіреність, видана відповідно до законодавства іноземної 
держави:
- рішення уповноваженого органу управління юридичної 
особи про призначення (обрання) керівника, за умови 
подання відповідної заяви особисто таким керівником.

Заява на проведення реєстраційних дій в електронній 
формі подається за умови підписання її заявником з 
використанням засобів електронної ідентифікації з високим 
рівнем довіри.

2. Документ, що підтверджує відсутність державної 
реєстрації або припинення права власності на нерухоме 
майно (у разі відмови власника від права власності).
3. Відомості, які містяться на паперових носіях інформації 
(довідка з БТ1) про реєстрацію або відсутність державної 
реєстрації на заявлений об'єкт.

9 Спосіб подання документів, 
необхідних для отримання 
алмінісі ративної послуги

Уповноваженою особою органу місцевого самоврядування 
у паперовій формі.

10 Платність (безоплатність) 
надання адміністративної 
послуги

Безоплатно.

11 Строк надання 
адміністративної послуги

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна 
проводиться у день прийняття відповідної заяви в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

12

І

Перелік підстав для 
зупинення розгляду 
документів, поданих для 
державної реєстрації

1) подання документів для взяття на облік безхазяйного 
нерухомого майна не в повному обсязі, передбаченому 
законодавством;
2 ) неподання заявником чи неотримання державним 
реєстратором у порядку, визначеному у пункті третьому 
частини третьої статті 10 цього Закону, інформації про 
зареєстровані до 01 січня 2013 року речові права на



відповідне нерухоме майно, якщо наявність такої інформації 
є необхідною для Взяття на облік безхазяйного нерухомого 
майна.

13 Перелік підстав для відмови у 
державній per стра ції

]) безхазяйне майно не підлягає обліку відповідно до закону:
2) із заявою про взяття на облік безхазяйного нерухомого 
майна звернулася неналежна особа:
3) у Державному реєстрі прав наявні записи про державну 
реєстрацію прав на нерухоме майно, щодо якого подано 
заяву про взяття на облік;
4) у Державному реєстрі прав відс\тні записи про 
припинення права власності на нерухоме майно у зв'язку з 
відмовою власника від права власності на таке майно (у разі, 
коли підставою для взяття на облік безхазяйного нерухомого 
майна є відмова власника нерухомого майна від свого прана 
власності).

14 Результат надання 
адміністративної послуги

1) рішення про взяття на облік безхазяйного нерухомого 
майна;

внесення відповідного запису до спеціального розділу 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

2) рішення про відмову у взятті на облік безхазяйного 
нерухомого майна.

15 Способи отримання відповіді 
(рфульга г>)

Рішення державного реєстратора про відмову (за 
бажанням заявника) може бути надано у паперовій формі 
шляхом його друку за допомогою програмних засобів 
ведення Державного реєстру прав на аркушах папер> 
форматом А4 (210 х 297 міліметрів) без використання 
спеціальних бланків, проставлення підпису та печатки 
державного реєстратора.

Результаї надання адміністративної послуги у сфері 
державної реєстрації можливо отримати особисто (або 
уповноважена особа) звернувшись до суб'єкта державної 

реєстрації прав або нотаріуса.
Вебпортап М ін’юсту.*

*Після доопрацювання порталу електронних сервісів, який буде забезпечувати можливість 
подання таких документів в електронній формі

Заступник начальника управління - 
начальник відділу державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно Ольга ПОЛЯНЦНВА



ЗАТВЕРДЖ ЕНО  
Наказ Департаменту 
з питань регстрації 
виконавчого орган)
Київської міської ра ці 
(Київської міської державної 
адміністрації) від СЧ И  З Ц  -з

ІН Ф О РМ А Ц ІЙ Н \ КАРТКА  
адміністративної послуги з 

надання виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
Департамент з питань реєстрації 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)

Інформація про центри наданий адміністративної послуги
1

______
Місцезнаходження центрів надання адміністративної послуги

найменування адреса телефонії, електронна 
адреса

1.1 Департамент (Центр) надання 
адміністративних послуг 

виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської 

де ржавної ад м і н і сгра ц ії)

02081. м. Київ, 
в\ л. Дніпровська 
набережна,! 9-6

Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail: 
спар a kyivcity.uov.ua

1.2 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Голосіївської районної в місті 
Києві державної адміністрації

03039, м. Київ, 
проспект Голосіївський, 42

Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail: 
спар, uolosfa kmda. цо v . ua

1.3 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації

02068, м. Київ, 
вул. Олійника. 21

Тел: (044) 202-60-38: 
(044) 202-60-39 

e-mail: 
kerivnikfa'kmda.gov.ua

1.4 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Деснянської районної в місті 
Києві державної адміністрації

02225. м. Київ, 
проспект Маяковського. 29

1 ел: (044)202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail:
cnap desnrda(a;kmda. eov.ua

02166. м. Київ, 
проспект Лісовий, 39а

Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail:
cnap desnrdafa kmda.aov.ua

1.5 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації

02160. м. Київ, 
ву ї. Харківське шосе. 18

Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail: 
cnaol 1 <a,kmda.aov.ua



1.6 Управління ( Центр) надання 
а*м і н і страти вн их послуг 

Оболонської районної в місті 
Києві державної адміністрації

04205. м. Київ, 
вул. Маршала Тимошенка. 
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Тел: (044) 202-60-38: 
(044)202-60-39 

е -та іі: 
ocnap@ kmda.gov.ua

1.7 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

01010, м. Київ, 
вул. Михайла Омеляновича- 

Павленка. 15

Гел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

е-таіі:
спар ре^^а<Й :кп^а. eov.ua

1.8 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Подільської районної в місті 
Києві державної адміністрації

04071, м. Київ, 
вул.

Косгяптинівська. 9/6

Тел: (044) 202-60-38: 
(044) 202-60-39 

е -та іі:
спар podilrda@kmda.gov.ua

04123. м. Київ. 
вул.Червонопільська. 14/14

Гел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

е-таіі:
cnap_podilrda@ kmda.gov.ua

1.9 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Святошинської районної в місті 
Києві державної адміністрації

03115. м. Київ, 
проспект П еремоги.97

Тел(044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

е-таіі: 
cnapsrda@ kievcity.gov.ua

1.10 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Солом'янської районної в місті 
Києві державної адміністрації

03020. м. Київ, 
проспект 

Повітрофлотський.41

Тел.: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

е-таіі:
спар во1ог(акуі\c itv .и о \.иа

03087. м. Київ, 
бульвар Чоколівський, 40

Гел.: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

е -та іі:
спар йоіог®,kvivcitv.eov.ua

1.11 Управління (Центр] надання 
ад м і н і страти в н и х ті ослу г 

Ш евченківської районної в місті 
Києві державної адміністрації

01054. м. Київ, 
вул. Б. Хмельницького. 24

Тел: (044) 202-60-38: 
(044) 202-60-39 

е-таіі: 
спарохкГ^.кп^а. eov.ua

01054. м. Київ, 
бульвар Т. Шевченка. 26/4

Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

е-таіі: 
спар(й;5Ііе\.кіт^а. eov.ua

2

і

Інформацію щ одо реж им у  
роботи центру надання  

а д м ін істр а ти в н о ї  послуги

Режим роботи:

День тижня Часи прийому
понеділок - п ’ятниця 9 :0 0 -  18:00
субота
неділя

Вихідний

mailto:ocnap@kmda.gov.ua
mailto:podilrda@kmda.gov.ua
mailto:cnap_podilrda@kmda.gov.ua
mailto:cnapsrda@kievcity.gov.ua


Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

3 Закони України Закон України «Про державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень»;

Закон України «Про адміністративні послуги».
4 Акти Кабінету Міністрів 

України
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 

№ 1127 «Про Порядок державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень» (зі змінами);

постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 
№ 1141 «Про затвердження Порядку ведення Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно» (зі змінами).

5 Акти центральних органів 
виконавчої влади та інших 
місцевих органів державної 
влади, органів місцевого 
самоврядування

Наказ Міністерства юстиції України від 28 березня 2016 
року № 898/5 «Про врегулювання відносин, пов'язаних з 
державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно, 
що розташоване на тимчасово окупованій території 
України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 
березня 2016 року за №  468/28598 (зі змінами);

наказ Міністерства юстиції України від 21 листопада 2016 
року № 3276/5 «Про затвердження Вимог до оформлення 
заяв та рішень у сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень», зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 21 листопада 2016 року за 
№ 1504/29634 (зі змінами);

рішення Київської міської ради від 28 липня 2016 року 
№ 861/861 «Про визначення переліку адміністративних 
послуг, які надаються через центри надання 
адміністративних послуг в місті Києві»;

розпорядження виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) від 01 
лютого 2016 року №  48 «Про органі.;аційно-правові заходи, 
пов'язані з наданням адміністративних послуг у сферах 
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, 
реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб у 
межах міста Києва, а також наданням відомостей з 
Державного земельного кадастру».

Умови отримання адміністративної послуги

6 Підстава для отримання 
адміністративної послуги

- звернення власника (уповноваженої особи) чи іншого 
правоволодільця;
- звернення посадової особи органу досудового 
розслідування у зв’язку із здійсненням ним повноважень, 
визначених законом, у відповідному кримінальному 
провадженні.

7 Перелік документів, 
необхідних для отримання 
адміністративної послуги

1. Заява (державний реєстратор, уповноважена особа за 
допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру 
прав формує та реєструє заяву в базі даних заяв за умови 
оплати послуг за державну реєстрацію прав у повному 
обсязі та встановлення особи заявника).

За бажанням заявника у заяві зазначається інформація про 
здійснення з ним зв'язку (абонентський номер мобільного 
телефона та/або адреса електронної пошти).

У разі відсутності зауважень до відомостей, зазначених у



заяві, заявник проставляє власний підпис на ній.
Під час формування та реєстрації заяви державний 

реєстратор, уповноважена особа відповідно до закону 
встановлює особу.
2. Документи, що підтверджують сплату адміністративного 
збору або справляння в повному обсязі адміністративного 
збору через Інтернет з використанням платіжних систем
3. Документи, що підтверджують право власності або інше 
право.
4. Запит посадової особи органу досудового розслідування у 
зв’язку із здійсненням ним повноважень, визначених 
законом, у відповідному кримінальному провадженні.

8 Спосіб подання документів, 
необхідних для отримання 
адміністративної послуги

Надання виписки проводиться за заявою/запитом 
заявника шляхом звернення особисто або уповноваженою 
особою до центру надання адміністративних послуг, 
суб’єкта державної реєстрації прав, нотаріусу або в 
електронній формі через вебпортал М ін’юсту.

9 Платність (безоплатність) 
надання адміністративної 
послуги

Адміністративна послуга надається платно. 
Адміністративний збір справляється у відповідному розмірі 
від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
встановленого законом на 1 січня календарного року, в 
якому подаються відповідні документи для проведення 
державної реєстрації прав, та округлюється до найближчих 
10 гривень.

Адміністративний збір справляється за одну надану 
послугу у сфері державної реєстрації прав.

У разі відмови у проведенні реєстраційних дій 
адміністративний збір не повертається.

У разі відкликання заяви про державну реєстрацію інших 
речових прав та їх обтяжень адміністративний збір підлягає 
поверненню.

Адміністративний збір справляється у відповідному 
розмірі:
0,025 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - 
отримання виписки в паперовій формі;
0,0125 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - 
отримання виписки в електронній формі.

10 Строк надання 
адміністративної послуги

В режимі реального часу.

11 Підстава для відмови у 
прийнятті заяви про надання 
адміністративної послуги

Заява про надання інформації у вигляді виписки не 
приймається за відсутності документа, що підтверджує 
оплату послуг, та у разі внесення відповідної плати не в 
повному обсязі.

12 Перелік підстав для відмови У наданні виписки може бути відмовлено, якщо:
1) заява про надання інформації подана неналежною 
особою;
2) подані документи не дають змоги встановити заявника, як 
власника.

13 Результат надання 1) виписка з Державного реєстру речових прав на



адміністративної послуги нерухоме майно за допомогою програмних засобів ведення 
Державного реестру речових прав на нерухоме майно:

2) рішення державного реєстратора про відмову.
14 Способ» отримання відповіді 

(результату)
Рішення державного реєстратора про відмову (за 

бажанням заявника) може бути надано у паперовій формі 
шляхом його друку за допомогою програмних засобів 
ведення Державного реєстру прав на аркушах паперу 
форматом А4 (210 х 297 міліметрів) без використання 
спеціальних бланків, проставлення підпису та печатки 
державного рес стратора.

Результат адміністративної послуги можливо отримати 
особисто (або уповноважена особа) звернувшись до центру 
надання адміністративних послуг, суб 'єкта державної 
реєстрації прав або нотаріуса.

Вебпортал М ін'юсту.*
* Після доопрацювання порталу електронних сервісів, який буое забезпечувати можливість подання 
таких документів в електронній формі

Заступник начальника управління - 
начальник відділу державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно Ольга ПОЛЯНІ ЩВА



ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ Департаменту
і п и тан ь  рсмсі рак ії
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації) від ОV -і /  - і

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
процесу надання адміністративної послуги з 

державної реєстрації заборони вчинення реєстраційних дій

№
з/п

Етапи опрацювання 
звернення

Відповідальна 
поса іова особа 

суб'єкта надання 
адмінісі ра і ивної 

послл гн

Структурні 
підрозділи 

суб’єкта 
надання 

адміністрацій  
ної послуги, 

відповідальні 
за етапи (дію, 

рішення)*

Дій 
В- виконує,
У -бере  
учас і ь,
П -  погоджує, 
1 -за і вс рджу є

Строки 
виконання 

егапів

1 2 3 5

1. Ідентифікація заявника

Державний 
реєстратор прав на

Департамент з
питань
реєстрації
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

В

У момент 
звернення

1

нерухоме майно
Департамент
комунальної
власності
м. Києва
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної

В



адміністрації)

Департамент
земельних
ресурсів
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
держа вної
адміністрації)

В

2 Формування та 
реєстрація
іаяви/р'шення суду в 
базі даних заяв

Департамент з
питань
реєстрації
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

В

У момент 
звернення

Державний 
реєстратор прав на 

нерухоме wait но

Департамент
кому пальної
власності
м. Києва
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

В

Департамент
земельних
ресурсів
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської

В



міської
державної
адміністрації)

Прийняття документів, 
що подаються разом із 
заявою/судовим 
рішенням, 
виготовлення їх 
електронних копій 
шляхом сканування (у 
разі подання 
документів у паперовій 
формі) та розміщення 
їх у Державному 
реєстрі речових прав на

Державний 
реєстратор прав на 

нерухоме майно

Департамент з
питань
реєстрації
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

В

Під час 
реєстрації 

заяви

нерухоме майно. Департамент
комунальної
власності
м. Києва
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

В

Департамент
земельних
ресурсів
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

В

4. Видача документів за 
результатом розгляду 
заяви.

Державний 
реєстратор прав на 

нерухоме майно

Департамент з
питань
реєстрації
виконавчого
органу
Київської

В

Під час 
реєстрації 

заяви



міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

Департамент
комунальної
власності
м. Києва
виконавчого
органу
Київської В

міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

Департамент
земельних
ресурсів
виконавчого
органу
Київської В
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

* Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 01 лютого 2016 року Лі' 48 «Про організаційно-правові заходи, пов'язані з 
наданням адміністративних послуг у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, реєстрації місця 
проживання/перебування фізичних осіб у  межах міста Києва, а також наданням відомостей з 
Державного земельного кадастру».

Заступник начальника управління -  
начальник відділу державної реєстрації 
обтяжень речових прав на нерухоме майно
та забезпечення реєстраційних процедур Алла ДУДНИК



ЗАТВЕРДЖ ЕНО  
Наказ Департаменту 
і питань реєстрації 
виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації) віл -з

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
процесу надання адміністративної послуги і  

державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно

№
з/п

Етапи
опраніованнн

звернення

Відповідальна 
посадова особа 

суб'єкта надання 
адміністративної 

послуги

Структури і 
підрозділи 

субЧ к іа  на дання 
адмінк* трати вної 

послуги, 
відповідальні за 

е і а и и (дію, 
рішення)*

Дія 
В- виконує,
У -бере участь, 
П -  погоджує,
3 -затверджує

Строки
виконання

етапів

1 2 *■* 5

1. Ідентифікація
заявника

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

Департамент 
(Центр) надання 
адміністративних 
послуг 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

Управління 
(Центр)надання 
адміністративних 
послуг районних 
в місті Києві 
держаннях 
адміністрації

В

У момент 
звернення

2. Формування та 
реєстрація заяви в 
базі даних заяв

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

Департамент 
(Ц ентр)надання 
адміністративних 
послуг 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської

В

У момент 
звернення



державної
адміністрації)

Управління 
(Центр) надання 
ад м ін іс трати вн их 
послуг районних 
в місті Києві 
державних 
адміністрації

3. Прийняття 
документів, що 
подаються разом 
із заявою

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

Департамент 
(Центр)надання 
адм іні стратив н их 
послуг 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

Управління 
(Центр)надання 
адміністративних 
послуг районних 
в місті Києві 
державних 
адміністрації

В

Під час 
державної 
реєстрації заяви.

4. Виготовлення 
електронних К О П ІЙ

Ш Л Я Х О М

сканування 
поданих 
оригіналів 
док} ментів чи 
відповідно 
оформлених копій 
необхідннх для 
державної 
реєстрації прав 
документів у 
випадку, 
передбаченому 
абзацом другим 
пункту 7 Порядку 
державної 
реєстрації речових 
прав на нерухоме 
майно та їх 
обтяжень.

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

Департамент 
(Центр)надання 
адміністративних 
послуг 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

Управління 
(Центр)надання 
ад м і н істрати в н их 
послуг районних 
в місті Києві 
державних 
адміністрації

В

Невідкладно



затвердженим
постановою
Кабінету
Міністрів України 
від 25.12.2015 № 
1127,з 
накладенням 
кваліфікованого 
електронного 
підпису особи, яка 
їх виготовила.

5. 1 Іередача
електронної заяви, 
зареєстрованої у 
базі даних заяв, та 
електронні копії 
оригіналів 
документів, 
необхідних для 
державної 
ре( страції права 
власності, 
виготовлені 
шляхом 
сканування та 
долучені до такої 
заяви ,з 
накладенням 
кваліфікованого 
електронного 
підпису особи, яка 
їх виготовила, за 
допомогою 
про [рамних 
засобів ведення 
Державного 
реєстру прав на 
розгляд суб'єкту 
державної 
pefvi рації.

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

Департамент 
(Центр)надання 
адм і н і страти вн и х 
послуг 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

Управління 
(Ц ентр)надання 
адміністративних 
послуг районних 
в місті Києві 
державних 
адміністрації

В

1 Іевідкладно

6. Встановлення 
черговості 
розгляд} іаяви 
про державну 
реєстрацію 
обтяження 
речового права на 
неру хоме майно, 
що надійшла на

Державний 
реєстратор прав на 

нерухоме майно

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

В

У строк, що не 
перевищує 
одного робочого 
дня 3 дня 
реєстрації 
відповідної 
заяви в 
Державному



розгляд (заяви 
щодо обтяження 
речового права).

Департамент
комунальної '  . 
власності
м. Києва
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

В

реєстрі прав

Департамент 
земельних 
ресурсів 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

В

7. І Іеревірка 
документів на 
наявність підстав 
для зупинення 
розгляду заяви 
про держави) 
реєстрацію 
обтяження 
речового права, 
зупинення 
державної 
реєстрації, та 
прийняття 
відповідного 
рішення (заяви 
щодо обтяження 
речового права).

Державний 
реєстратор прав на 

нерухоме майно

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

В

У строк, що не 
перевищує 
одного робочої о 
дня 3 дня 
реєстрації 
відповідної 
заяви в 
Державному 
реєстрі нрав

Департамент 
комунальної 
власності 
м. Києва 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

В

Департамент 
земельних 
ресурсів 
виконавчого 
органу Київської 
ііської ради 

(Київської міської

В



державної
адміністрації)

8. Прийняття 
рішення про 
державну 
реєстрацію прав 
та їх обтяжень, 
зупинення 
розгляду або 
відмову в такій 
реєстрації (заяви 
щодо обтяження 
речового права).

Державний 
реєстратор прав на 

нерухоме майно

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

И

У строк, шо не 
перевищує 
одного робочої 1) 
дня 3 дня 
реєстрації 
відповідної 
заяви в 

Державному 
реєстрі прав

Департамент 
комунальної 
власності 
м. Києва 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

ІЗ

Департамент 
земельних 
ресурсів 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

в

9. Внесення до 
Державного 
реєстру прав 
відомостей

Державний 
реєстратор прав на 

нерухоме майно

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

в

У строк, що не 
перевищує 
одного робочого 
ДНЯ 3 дня 
реєстрації 
відповідної 
заяви в 
Державному 
реєстрі прав

Департамент 
комунальної 
власності 
м. Києва 
виконавчого 
органу Київської

в



міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

Департамент 
земельних 
ресурсів 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

В

10. Формування 
витягу або 
відповідного 
рішення 3 

Державного 
реєстру прав для 
подальшого 
використання 
заявником

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

В

У строк, що не 
перевищує 
одного робочого 
дня 3 дня 
реєстрації 
відповідної 
заяви в 
Державному 
реєстрі прав

Державний 
реєстратор прав на 

нерухоме майно

Департамент 
комунальної 
власності 
м. Києва 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

В

Департамент 
земельних 
ресурсів 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

В

11. Друк ВИТЯГ} 3 

Державного 
реєстру прав про

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних

Департамент 
(Центр)надання 
адміністративних

В
У строк, що не 
перевищує 
одного робочого



проведену
державну
реєстрацію
обтяжень.
проставленням
підпису та
печатки
адміністратора
центру надання
адміністративних
послуг та/або
відповідне
рішення
державного
реєстратора.

ПО С Л У Г послуг 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

Управління 
(Центр)надання 
ад м і н істрати вн и х 
послуг районних 
в місті Києві 
державних 
адміністрації

дня з дня 
реєстрації 
відповідної 
заяви в 
Державному 
реєстрі прав

За результатом 
розгляду заяви 
невідкладно 
повертаються 
заявникові 
оригінали 
документів, 
поданих для 
державної 
реєстрації (крім 
заяви, що 
долучається до 
документів, 
поданих для 
державної 
реєстрації прав, 
інших заяв, що 
подавалися, та 
документа, що 
підтверджує 
сплату
адміністративного 
збору за державну 
реєстрацію прав), 
видається витяг з 
Державного 
реєстру речових 
прав на нерухоме 
майно про 
проведену 
державну 
реєстрацію прав у 
паперовій формі 
(у разі його 
формування у 
паперовій формі) 
чи у разі відмови

Адміністратор 
центру надання 
адміністративних
П О С Л У Г

Департамент 
(Ц ентр)надання 
адміністративних 
послуг 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

Управління 
(Центр)надання 
адміністративних 
послуг районних 
в місті Києві 
державних 
адміністрації

В

Забороняється 
видавати 
заявнику 
документи за 
результатом 
розгляду заяв у 
сфері державної 
реєстрації прав у 
строки, менші, 
ніж ті, з 
урахуванням 
яких ним 
сплачено 
адміністративнії 
й збір за 
державну 
реєстрацію прав 
відповідно до 
частин першої 
та другої статті 
34 Закону 
України «Про 
державну 
реєстрацію 
речових прав на 
нерухоме майно 
та їх обтяжень».



у проведенні 
державної 
реєстрації прав - 
рішення 
державного 
реєстратора щодо 
відмови в 
державній 
реєстрації прав у 
паперовій формі 
(ча бажанням 
заявника).

Результат
падання
адміністративної 
послуги у  сфері 
державної 
реєстрації 
опртюднюі ться 
на веО-порпииі 
Нін юс ту д ія 
доступу до нього 
заявника з метою 
його перегляду. * *

І .V Передача 
реєстраційної 
справи або 
документів для 
долучення до 
реєстраційної 
справи суб'єкту, 
що забезпечує 
зберігання 
реєстраційних 
справ, поштовим 
відправленням за 
описом або 
марочно за описом 
для подальшого 
зберігання 
протягом трьох 
років.

Адміністратор 
центру надання 

ад м і н і страти вн и х
ПОСЛУГ

посадова осооа із 
зберігання 

реєстраційних 
справ - державний 

реєстратор 
суб'єкта, що 
забезпечує 
зберігання 

рее страційних

Департамент 
(Центрі надання 
адміністративних 
послуг 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

Управління 
(Центр)надання 
адміністративних 
послуг районних 
в місті Києві 
державних 
адміністрації

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради
(КИЇВСЬКОЇ V11CЬKOÏ

державної
адміністрації)

Департамент

В

V

У

Протягом трьох 
робочих днів з 
дати проведення 
відповідної 
державної 
реєстрації



справ, аоо 
посадова особа 
структурного 

підрозділу 
(відділу, 

управління) 
суб'єкта, що 
забезпечує 
зберігання 

реєстраційних 
справ

комунальної 
власності 
м. Києва 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

Департамент 
земельних 
ресурсів 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

У

Механізм оскарження: рішення, дії або бездіяіьність державного реєстратора, суб'єкта 
державної реєстрації прав можуть бути оскаржені в порядку, визначеному статтею і*7 
Закону України «Про держ-авну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» до 
Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду.

* Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 01 лютого 2016 року №  48 «Про організаційно-правові заході/, пов’язані з 
наданням адміністративних послуг у  сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, реєстрації місця 
проживання/перебування фізичних осіб V межах міста Києва, а також' наданням відомостей з 
Держ авного земельного кадастру».

**Після запровадження сервісу

Заступник начальника управління -  
начальник відділу державної реєстрації 
обтяжень речових прав на нерухоме майно
та забезпечення реєстраційних процедур Алла ДУДНИК



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Департаменту  
і мигань реєстрації 
виконавчого орі ан>
Київської міської ралі  
(Київської міської державної 
адміністрації) від 0*1' Н ■*<:<'ч'№ З Ц  -з

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
процес) надання адміністративної пос вуї н і 

внесення ї м і н  до записів Державного реєстру речових прав на нерчхоме манно > їв'яіку і  

проставленням у Реєстрі прав власності на нерухоме манно відмітки про погашення
такого запису

№ ї/п Етапи
опрацювання

івернення

Відповідальна 
посадова особа 

суб'єкта надання 
адміністративної 

послуги

С’трл щ ур ні 
підро Ц І Л І Ї  

еубЧ кта 
надання 

адмініс грати 
вноїпослуги, 
відповідальні 
за етапи (дію, 

рішення)*

Дія 
В- виконує,
У -бере участ ь, 
П -  погоджує, 
і  - за тверджу є

Строки
виконання

етапів

1. Інформування про 
види послуг, 
порядок заповнення 
заяви, перелік 
документів тощо.

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

Департамент
(Центр)
надання
адміністратив
них послуг
виконавчого
орт ану
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

Управління 
(Центр) 
надання 
адміністратив 
них послуг 
районних в 
місті Києві 
державних 
адміністрації

В

У момент 
звернення

2. За допомогою 
програмних засобів 
ведення Державного 
реєстру прав формує 
та ре< струт заяв) в 
базі даних заяв за 
умови оплати послуг 
за державну 
p e tстрацію прав у 
повному обсязі та 
встановлення особи

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

Департамент
(Центр)
надання
адміністратив
них послуг
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської

В

У момент 
звернення



заявника.
За бажанням 

заявника у заяві 
зазначається 
інформація про 
здійснення з ним 
зв'язку
(абонентський номер 
мобільного телефони 
та/або адреса 
електронної пошти).

У разі відсутності 
зауважень до 
відомостей, 
зазначених у заяві, 
заявник проставляє 
власний підпис на 
ній.

державної
адміністрації),

Управління 
і Центр) 
надання 
адміністратив 
них послуг 
районних в 
місті Києві 
іержавних 

адміністрації

................... ......... 1

3. Встановлення особи 
заявника за 
документами, що 
посвідчують таку 
особу.

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

Департамент
і Центр)
надання
адміністратив
них послуг
виконавчого
органу
Київської
міської ради
і Київської
міської
державної
адміністрації).

Управління 
і Центр) 
надання 
адміністратив 
них послуг 
районних в 
місті Києві 
державних 
адміністрації

В

Під час 
формування 
та реєстрації 
заяви у базі 
даних заяв

Під час
розгляду
заяви

Перевірка обсягу 
повноважень 
уповноваженої 
особи за
документами, що 
підтверджують її 
повноваження діяти 
від імені Іншої

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент з
питань
реєстрації
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

В

особи. Департамент 
комунальної 
власності 
м. Києва 
виконавчого

В



органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
Департамент
земельних
ресурсів
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

В

4. Формування картки 
прийому відповідної 
заяви та оформлення 
ЇЇ V двох 
примірниках.

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

Департамент
(Центр)
надання
адміністратив
них послуг
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації).

Управління 
(Центр) 
надання 
адміністратив 
них послуг 
районних в 
місті Києві 
державних 
адміністрації

В

Під час 
форму вання 
та реєстрації 
заяви у базі 
даних чаяв

І

5. Виготовлення 
електронних копій 
шляхом сканування 
поданих оригіналів 
документів 3 
накладенням 
кваліфікованого 
електронного 
підпису особи, яка їх 
виготовила.

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

Департамент
(Центр)
надання
адміністратив
них послуг
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

Управління
(Центр)

В

Невідкладно

!



надання 
адміністратив 
них послуг 
районних в 
місті Києві 
державних 
адміністрації

6. Передача
електронної заяви, 
зареєстрованої у базі 
даних заяв, та 
електронні копії 
оригіналів 
док\ ментів, 
необхідних для 
державної 
реєстрації, 
виготовлені шляхом 
сканування та 
долучені до такої 
заяви, з накладенням 
кваліфікованого 
електронного 
підпиеч особи, яка їх 
виготовила, за 
допомогою 
програмних засобів 
ведення Державного 
реєстру прав на 
розгляд суб'єкту 
державної реєстрації

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

Департамент
(Центр)
надання
адміністратив
них послуг
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

Управління 
(Центр) 
надання 
адміністратив 
них послуг 
районних в 
місті Києві 
державних 
адміністрації

В

Невідкладно

І

7. Опрацювання заяви 
про внесення змін 
(проставлення у 
Реєстрі прав 
власності на 
нер\хоме майно 
відмітки про 
погашення такого 
запису), а також 
документів, 
необхідних для їх 
проведення та 
оформлення 
результату надання 
ад м і н і с трат и в н ої 
послуги, зокрема:

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент з
питань
реєстрації
виконавчого
органу
Київської
міської ради
1 Київської
міської
державної
адміністрації)

В

У с фОК. що 
не перевий < 
одного 
робочого дня 
3 дня
реєстрації 
відповідної 
заяви в 
Державному 
реєстрі прав

7.1 розі ляд заяви та 
документів, 
необхідних для 
проставлення у 
Реєстрі прав 
власності на 
нерухоме майно 
відмітки про 
погашення такого 
запису

Департамент
комунальної
власності
м. Києва
виконавчого
органу
Київської
міської ради
І Київської
міської

В



7.2 встановлення
черговості розгляду 
заяв, що надійшли на 
розгляд_____________

7.3 здійснення пошуків 
у Державному 
реєстрі_____________

7.4 перевірка
документів на 
наявність підстав 
для зупинення 
державної 
реєстрації, 
відкладення, 
прийняття рішення 
про внесення змін, 
відмови,

7.5 прийняття та 
оформлення
ВІДПОВІДНОГО

рішення:

державної
адміністрації)
Департамент
земельних
ресурсів
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

В

7.5.1 про зупинення
державної реєстрації 
внесення змін (на 
підставі рішення 
суду про заборону 
вчинення дій, 
пов’язаних з 
державною 
реєстрацією)

Департамент з
питань
реєстрації
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент
комунальної
власності
м. Києва
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
Департамент
земельних
ресурсів
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

В

У строк, що 
не перевищує 
одного 
робочого дня 
з дня
реєстрації 
відповідної 
заяви в 
Державному 
реєстрі прав

В

В



7.5.2 про відновлення 
державної реєстрації

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент з
питань
реєстрації
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

В

У день 
реєстрації 
рішення суду 
про
скасування 
рішення суду 
про заборону 
вчинення дій, 
пов’язаних з 
державною 
реєстрації в 
базі даних 
заяв

Департамент
комунальної
власності
м. Києва
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

В

Департамент
земельних
ресурсів
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

В

7.5.3 про розгляд -  
відновлення 
розгляду заяви

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент з
питань
реєстрації
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

В

У день 
прийняття 
рішення щодо 
попередньої 
заяви

Департамент
комунальної
власності
м. Києва
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

В



Департамент
земельних
ресурсів
виконавчого
орган}
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

В

7.5.4 про внесення змін до 
запису
(проставлення у 
Реєстрі прав 
власності на 
нерухоме майно 
відмітки про 
погашення такого 
запису)

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент з
питань
реєстрації
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

В

У строк, що 
іте перевищує 
одного 
робочого дня 
3 дня
реєстрації 
відповідної 
заяви в 
Державном) 
реєстрі прав

Департамент
комунальної
власності
м. Києва
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

її

Департамент
земельних
ресурсів
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

В

7.5.5 про відмову у 
внесенні змін до 
запису

Державний 
ресстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент з
питань
реєстрації
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

в

У строк, що 
не перевищує 
одного 
робочого дня 
і дня
реєстрації 
відповідної 
заяви в 
Державному 
реєстрі прав



Департамент
комунальної
власності
ч. Києва
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
чіської
державної
адміністрації)

В

Департамент
земельних
ресурсів
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

В

8. 'За результатами 
розг ляду заяви 
невідкладно 
повертаються 
заявникові оригінали 
документів, поданих 
для такої реєстрації 
(крім документів, що 
відповідно до закону 
не повертаються 
заявнику), та за 
наявності бажання 
заявника отримати 
результати 
державної реєстрації 
у паперовій формі -  
видає:
- рішення 
державного 
реєстратора про 
внесення змін або 
щодо відмови в 
внесенні запису. 
Результат падання 
адміністративної 
пас. іуги у сфері 
державної 
реєстрації 
оприлюдним ться на 
вео-порталі 
Мін юс ту для 
доступу до нього 
заявника з мстою 
його перегляду. **

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

Департамент
(Центр)
надання
адміністратив
них послуг
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
чіської
державної
адміністрації),
Управління
(Центр)
надання
адміністратив
них послуг
районних в
місті Києві
державних
адміністрації

В

У строк, що 
не перевищує 
одного 
робочого дня 
3 дня
реєстрації 
відповідної 
заяви в 
Державному 
реєстрі прав



9. Передача
регетраційної справи 
або документів для 
долучення до 
регетраційної справи 
суб'єкту державної 
реєстрації прав, 
державним 
реєстратором якою  
здійснювався 
розгляд документів, 
поштовим 
відправленням за 
описом або нарочно 
за описом для 
подальшого 
зберігання протягом 
трьох років.

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

Департамент
(Центр)
надання
адміністратив
них послуг
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації).
Управління
(Центр)
надання
адміністратив
них послуг
районних в
місті Києві
державних
адміністрації

В

І Іротягом 
трьох
робочих днів
з дати
проведення
відповідної
державної
реєстрації

посадова особа із 
зберігання 

реєстраційних 
справ - державний 

реєстратор 
суб'єкта, що 
забезпечу с 
зберігання 

реєстраційних 
справ, або 

посадова особа 
структурного 

підрозділу 
(відділу, 

управління) 
суб'єкта, що 
забезпечує 
зберігання 

реєстраційних 
справ

Департамент з
питань
реєстрації
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

У

Департамент
кому нальної
власності
м. Києва
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

У

Департамент
земельних
ресурсів
виконавчого
орган\
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної

У



адміністрації)

Механізм оскарження: рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб скта державної 
реєстрації прав можуть бути оскаржені в порядку, визначеному статтею З 7 Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяж ень» до Міністерства юстиції 
України, його територіальних органів або до суду.

* Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державшії 
адміністрації) від 01 лютого 2016року №  48 «Про організаційно-правові заходи, пов'язані з наданням 
адміністративних послуг у  сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяж ень, юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, реєстрації місця проживання/перебування 
фізичних осіб у  меж ш  міста Києва, а також■ наданням відомостей з Державного земельного 
кадастру».

**Після запровадження сервісу

Заступник начальника управління- 
начальник відділу державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно Ольга ПОЛЯНЦЕВА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту
і питань реєстрації
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації) віт Л° З Ч  -з

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  
процесу надання адміністративної послуги 

внесення змін до записів до Державного реестру речових прав на нерухоме
майно

(у разі допущення технічної помилки (граматичної, арифметичної чи іншої
помилки)

№
з/п

Етапи опрацювання 
звернення

Відповідальна 
посадова особа 

суб’єкта 
надання 

а іміністратнвно 
ї  послуги

Структурні 
підрозділи 

суб’єкта надання 
ал м і н ici р ати в ної 

послуги, 
відповідальні за 

етапи (дію, 
рішення)*

ДІЯ 
В- виконує,
У -бере  
участь,
11-
погоджує. 
і  - іа і верджує

Строки
виконання

еіанів

1. Інформування про 
види послуг, порядок 
їаповнення заяви, 
перелік документів 
тощо.

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

Департамент 
(Центр)надання 
адм і н і страти в н их 
послуг 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адм і ніс і рації).

Управління 
(Центр) надання 
адм і н і с трат и в н их 
послуг районних в 
місті Києві 
державних 
адміністрації

В

У момент 
звернення

ііі

2.

j

і

іа допомогою 
програмних засобів 
ведення Державного 
реєстру прав формує 
та реесгрує заяву в 
базі даних заяв за 
умови оплати послуг 
за державну 
реєстрацію прав у 
повному обсязі та 
встановлення особи 
заявника.

За бажанням 
заявника у заяві 
зазначається 
інформація про 
здійснення І ним

Адміністратор 
центр' надання 

адміністративних 
послуг

Департамент 
(Ц ентр)надання 
адм і н і страти вн и х 
послуг 
виконавчого 
органе Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації).

Управління 
(Центр) надання 
адміністративних 
послуг районних в 
місті Києві 
державних

В

У момені 
звернення



3.

зв'язку{абонентський 
номер мобільного 
телефона та/або 
адреса електронної 
пошти).

У разі відсутності 
зауважень до 
відомостей, 
зазначених у заяві, 
заявник проставляє 
власний підпис на ній.
Встановлення особи 
заявника за 
документами, що 
посвідчують таку 
особу.

Перевірка обсяг}' 
повноважень 
уповноваженої особи 
за документами, що 
підтверджують її 
повноваження діяти 
від імені іншої особи.

адміністрації

Адміністратор 
центру надання 

адм і н і страти в н их 
послуг

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент 
(Центр)надання 
адміністративних 
послуг 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
< Київської міської 
державної 
адміністрації).

Управління 
і Центр) надання 
адміністративних 
послуг районних в 
місті Києві 
державних 
адміністрації_____
Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
іержавної 

адміністрації)

Департамент 
комунальної 
власності м.
Києва
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)
Департамент 
земельних 
ресурсів 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
і Київської міської 
державної

В

В

В

в

Під час 
формування 
та реєстрації 
заяви у базі 
даних заяв

Під час
розгляду
заяви



адміністрації)

4. Формування картки 
їїрийому ВІДІЇ0 відної 
<аяви та оформлення 
її \ двох примірниках.

Адміністратор 
центру надання 

адмінісгративних 
послуг

Департамент 
(Центр)надання 
адміністративних 
послуг 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації),

Управління 
(Центр) надання 
адміністративних 
послуг районних в 
місті Києві 
державних 
адміністрації

В

Під час 
формування 
та реєстрації 
заяви у базі 
даних заяв

5. Виготовлення 
електронних копій 
шляхом сканування 
поданих оригіналів 
доку ментів чи 
відповідно 
оформлених копій 
необхідних для 
державної реєстрації 
документів у випадку, 
передбаченому 
абзацом другим пункту 
7 Порядку державної 
реєстрації речових 
прав на нерухоме 
иайно та їх обтяжень, 
ш вердж еним  
постановою Кабінету 
Міністрів України від 
25.12.2015 №  1127 з 
накладенням 
кваліфікованого 
електронного підпису 
особи, яка їх 
виготовила.

Адміністратор 
центру надання 

адм іністрати вн и х 
послуг

Департамент 
(Ц ентр)надання 
адміністративних 
послуг 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації).

Управління 
(Центр) надання 
адм і н істрати вн их 
послуг районних в 
місті Києві 
державних 
адміністрації

В

Невідкладно

6.

і .

Передача електронної 
заяви. 'зареєстрованої 
у базі даних заяв. та 
електронні копії 
оригіналів 
документів, 
необхідних для 
державної реєстрації.

Адміністратор 
центру надання 

адмі н істрати вн и х 
послуг

Департамент 
(Центр)надання 
адміністративних 
послуг 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської

В

Невідкладно



виготовлені шляхом 
сканування та 
долучені до такої 
заяви, з накладенням 
кваліфікованого 
електронного підпису 
особи, яка їх 
виготовила, за 
допомогою 
програмних засобів 
ведення Державного 
реєстру прав на 
розгляд суб’єкту 
державної реєстрації.

державної
адміністрації),

Управління 
'Центр) надання 
адміністративних 
послуг районних в 
місті Києві
державних 
адміністрації

7.

7.2

7.3

7.4

7.5

Опрацювання заяви 
про внесення змін, а 
також документів, 
необхідних для їх 
проведення та 
оформлення 
результату надання 
адм і н і страти вн ої 
послуги, зокрема:

розгляд заяви та 
документів, 
необхідних для 
проведення реєстрації 
внесення змін
встановлення 
черговості розгляду 
заяв, що надійшли на 
розгляд

здійснення пошуків у 
Державному реєстрі
прийняття та 
оформлення рішення:
- про залишення заяви 
без розгляду у зв ’язку 
з її відкликанням ( у 
разі подання заяви про 
відкликання до 
прийняття державним 
реєстратором рішення 
про скасування або 
про відмову > 
скасуванні);
- рішення про відмову 
у задоволенні заяви 
про відкликання заяви

перевірка документів 
на няяиніг.ть п ілгтян

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)
Департамент 
комунальної 
власності м.
Києва
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
і Київської міської 
державної 
адміністрації)

Департамент 
земельних 
ресурсів 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
і Київської міської 
державної 
адміністрації)

В

У строк, що 
не перевищує 
одного 
робочого дня 
з дня
реєстрації 
відповідної 
заяви в 
Державному 
реєстрі прав

В



;

для 3>ПИНЄННЯ 
державної реєстрації, 
відкладення, 
прийняття рішення 
про внесення змін, 
відмови

7.6 прийняття та 
оформлення 
відповідного 
рішення:

7.6.1 Про відкладення 
{подано заяв про 
державну реєстрацію, 
відповідно до якої 
заявлено державну 
реєстрацію (внесення 
змін) на те саме 
майно)

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

В

У строк, що 
не перевищує 
одного 
робочого дня 
3 дня
реєстрації 
відповідної 
заяви в 
Державному 
реєстрі прав

Департамент 
комунальної 
власності м.
Києва
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

В

Департамент 
земельних 
ресурсів 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
("Київської міської 
державної 
адміністрації)

В

7.6.2 про зупинення 
державної реєстрації 
внесення зм ін (на 
підставі рішення суду 
про заборон) 
вчинення дій. 
пов'язаних з 
державною реєст рації)

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

в

У строк, шо 
не перевищує 
одного 
робочого дня 
3 дня
реєстрації 
відповідної 
заяви в 
Державному 
реєстрі прав

Департамент 
комунальної 
власності м.
Києва
виконавчого 
орган\і Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

в

Департамент
земельних
ресурсів

в



виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

7.6.3 про відмову у 
зупиненні державної 
реєстрації

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

В

У строк, що 
не перевищує 
одного 
робочого дня 
3 дня
реєстрації 
відповідної 
заяви в 
Державному 
реєстрі прав

Департамент 
комунальної 
власності м.
Києва
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
{Київської міської 
іержавної 

адміністрації)

В

Департамент 
іемельних 
ресурсів 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
І Київської міської 
державної 
адміністрації)

В

7.6.4 про відновлення 
державної реєстрації

Державний 
pet стратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
іержавної 

адміністрації)

В

У день 
реєстрації 
рішення суду 
про
скасування 
рішення суду 
про заборону 
вчинення дій. 
пов'язаних з 
державною 
реєстрації в 
базі даних 
заяв

Департамент 
комунальної 
власності м.
Києва
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

В

Департамент 
земельних 
ресурсів 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
і Київської міської

в



державної
адміністрації)

7.6.5 про розгляд -  
відновлення розгляду 
заяви

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

В

У день 
прийняті я 
рішення щодо 
попередньої 
заяви

Департамент 
комунальної 
власності м.
Києва
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(К и ївс ької м і с ь кої 
державної 
адміністрації)

В

Департамент 
земельних 
ресурсів 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

В

7.6.6 про внесення змін до 
запису

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого 
органу Київської 
міськоїради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

В

У строк, що 
не перевищує 
одного 
робочого дня 
* дня
реєстрації 
відповідної 
заяви в 
Державному 
реєстрі прав

Департамент 
комунальної 
власності м.
Києва
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

в

Департамент 
земельних 
ресурсів 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

в



7.6.7 про відмову у 
внесенні змін до 
запису

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

В

У строк, що 
не перевищує 
одного 
робочого дня 
з дня
реєстрації 
відповідної 
заяви в 
Державному 
реєстрі прав

і

Департамент 
комунальної 
власності м.
Києва
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

в

Департамент 
іємєльних 
ресурсів 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
і Київської міської 
державної 
адміністрації)

в

7.7 внесення записів про 
зміни (у разі 
прийняття рішення 
про внесення змін)

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
і Київської міської 
державної 
адміністрації)

в

У строк, ІДО 
не перевищує 
одного 
робочого дня 
3 дня
реєстрації 
відповідної 
заяви в 
Державному 
реєстрі прав

Департамент 
комунальної 
власності м.
Києва
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
і Київської міської 
державної 
адміністрації)

в

Департамент 
земельних 
ресурсів 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

в

7.8 формування 
документу за 
результатом розгляду 
заяви для подальшого

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого 
органу Київської

в
Vа строк, що 
не перевищує 
одного 
робочого дня



використання
заявником

міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

з дня
реєстрації 
відповідної 
заяви в 
Державному 
реєстрі прав

Департамент 
комунальної 
власності м.
Києва
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

В

Департамент 
земельних 
ресурсів 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

В

8. Друк витягу 3 
Державного реєстру 
прав про проведену 
державну реєстрацію 
прав, проставленням 
підпису та печатки 
адміністратора центру 
надання
адміністративних 
послуг та/або 
відповідне рішення 
державного 
реєстратора.

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

Департамент 
(Центр)надання 
адміністративних 
послуг 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації),

Управління 
(Центр) надання 
адміністративних 
посл\г районних в 
місті Києві 
державних 
адміністрації

В

У момент 
звернення 
заявника

9.

1

За результатами 
розгляду заяви 
невідкладно 
повертаються 
заявникові оригінали 
документів, поданих 
для такої реєстрації 
(крім юкументів. що 
відповідно до закону 
не повертаються 
заявнику), та за 
наявності бажання 
заявника отримати 
результати державної 
реєстрації у паперовій 
формі - видає витяг з 
Державного реєстру

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

Департамент 
(1 (ентр) надання 
адміністративних 
послуг 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації),

Управління 
(Центр)надання 
адміністративних 
послуг районних в 
місті Києві 
державних

В У строк, що 
не перевищує 
одного 
робочого дня 
3 дня
реєстрації 
відповідної 
заяви в 
Державному 
реєстрі прав



прав про проведену 
державну реєстрацію 
чи у разі відмови у 
проведенні державної 
реєстрації - рішення 
державного 
реєстратора щодо 
відмови в державній 
реєстрації.
Результат надання 
адм ін іс трапі і івн ої 
послуги у  сфері 
держ авної реєстрації 
оприлюднюється на 
вебпортаїі Мін 'юсту 
для доступу до нього 
заявника з метою 
його перегляд} **

адміністрації

10. Передача
реєстраційної справи 
або документів для 
долучення до 
реєстраційної справи 
суб'єкту державної 
реєстрації прав, 
державним 
реєстратором якого 
здійснювався розгляд 
документів, поштовим 
відправленням за 
описом або нарочно за 
описом для 
подальшого 
зберігання протягом 
трьох років.

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

посадова особа із 
зберігання 

реєстраційних 
справ - державний 

реєстратор 
суб’єкта, що 

тб сзп еч р  
зберігання 

реєстраційних 
справ, або 

посадова особа 
структурного 

підрозділу 
(відділу,

Департамент 
(Центр)надання 
адміністративних 
послуг 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
{Київської міської 
державної 
адміністрації).

Управління 
(Центр)надання 

адміністративних 
послуг районних в 

місті Києві 
державних 

адміністрації

В

Протягом
трьох
робочих днів
з дати
проведення
відповідної
державної
реєстрації

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

у

Департамент 
комунальної 
власності м.
Києва
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

у

Департамент
земельних
ресурсів
виконавчого

у



управління) 
суб'єкта, іцо 
забезпечує 
зберігання 

реєстраційних 
справ

органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

Механізм оскарження; рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб єкта державної 
реєстрації прав можуть бути оскаржені в порядку, визначеному статтею З 7 Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» до Міністерства юстиції 
України, його територіальних органів або до суду.
* Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держхівної адміністрації) 
від 01 нотого 2016 року №  48 «Про організаційно-правові заходи, пов'язані з наданням адміністративних 
інм іуг у  сферах держ авної реєстрації речових прав па нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців, реєстрації місця проживання перебування фізичних осіб г ме ж ах міста 
Києва, а також- наданням відомостей з Держ авного земельного кадастру».
**Після запровадження сервісу

Заступник начальника управління- 
начальник відділу державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно Ольга ГІОЛЯІ ІІЩ ВА



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Нака; Департаліеи і у 
і  питань реєстрації 
виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації) віл ,'< Д«

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  
процесу налання адміністративної послуги 

внесення змін до записів до Державного реестру речових прав на нерухоме
майно

(у разі якщо відбулося виправлення такої помилки в документах, іцо 
подавалися для державної реєстрації прав, або відбулася зміна адреси об’єкта

нерухомого майна )

•»! “Ь

Етапи опрацювання 
звернений

Відповідальна 
посалова особа 

субЧкга  
налання 

адміністративно 
ї  послуги

Структурні 
підрозділи 

суб’скта 
налання 

адмінісгратив 
ної послу 111 , 

відповідальні 
за етапи (дію, 

рішення)*

Дія 
В- виконує,
У -бере у часть, 
П -  погоджу t , 
і  - за і верджує

Строки
виконання

етапів

1. Інформування про види 
послуг, порядок 
заповнення заяви, 
перетік документів 
тощо.

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

Департамент
(Центр)
надання
адміністративн
их послуг
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації).

Управління 
(Центр) 
надання 
адміністративн 
их послуг 
районних в 
місті Києві 
державних 
адміністрації

В

У момент 
звернення

2. За допомогою 
програмних засобів 
ведення Державного 
реестру прав формує та 
per і. гру є заяву в базі 
даних заяв за \мови 
оплати послуг за 
державну реєстрацію
ҐІПЯН V n O R H O M V  н о с я ч і

Адміністратор 
центру надання

адміністративних
послуг

Департамент
(Центр)
надання
адміністративн
их послуг
виконавчого
органу
Київської
* МС М і ПЇ  п я т и

В

У момент 
звернення



та встановлення осоои 
заявника.

За бажанням 
заявника у заяві 
зазначає гьея 
інформація про 
здійснення з ним 
зв'язку(абонентський 
номер мобільного 
телефона та/або адреса 
електронної пошти).

У разі відсутності 
зауважень до 
відомостей, зазначених 
у заяві. ІЦявник 
проставляє власний 
підпис на ній.
Встановлення особи 
заявника за 
документами, що 
посвідчують таку
OCOOV.

[ Ісрсвірка обсягу 
повноважень 
уповноваженої особи за 
документами, що 
підтверджують її 
повноваження діяти від 
імені іншої особи.

(Київської 
міської 
державної 
адміністрації).

Управління 
(Центр) 
надання 
адміністративн 
их послуг 
районних в 
місті Києві 
державних 
адміністрації

Адміністратор Департамент 
центру надання (Центр)

адміністративних 
послм

надання
адміністративн
и х послуг
виконавчого
орг ану
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації).

Управління 
(Центр) 
надання 
адміністративн 
их послуг 
районних в 
місті Києві 
державних 
адміністрації

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент з 
питань 
реєстрації 
виконавчого 
органу 
Київської 
міської ради 
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації)
Департамент 
комунальної 
власності м. 
Києва
виконавчого
органу
Київської

В

В

в

Під час 
формування 
га реєстрації 
заяви \  базі 
даних заяв

Під час
розгляду
заяви



міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
Департамент
земетьних
ресурсів
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

В

4. Формування картки 
прийому відповідної 
заяви та оформлення її 
у двох примірниках.

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

Департамент
(Центр)
надання
адміністративн
их послуг
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації).

Управління 
(Центр) 
надання 
адміністративн 
их послуг 
районних в 
місті Києві 
державних 
адміністрації

В

Під час 
формування 
та реєстрації 
заяви у базі 
даних заяв

5
Виготовлення 
електронних копій 
шляхом сканування 
по. иших оригіналів 
документів чи 
відповідно оформлених 
копій необхідних для 
державної реєстрації 
документів у випадку, 
передбаченому абзацом 
другим пункту 7 
Порядку державної 
реєстрації речових прав 
на нерухоме майно та 
їх обтяжень, 
затвердженим 
постановою Кабінету 
Міністрів України від 
25.12.2015 № 1127з

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

Департамент
(Центр)
надання
адміністративн
их послуг
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації),

Управління 
(Центр) 
надання 
адміністративн 
их послуг

В

Невідкладно



накладенням 
кваліфікованого 
електронного підпису 
особи, яка їх 
виготовила.

ранонних в 
місті Києві 
державних 
адміністрації

6. Передача електронної Адміністратор Департамент
заяви,зареєстрованої у центру надання (Центр)
базі даних заяв, та адміністративних надання
електронні копії послуг адміністративн
оригіналів документів, их послуг
необхідних для виконавчого
державної реєстрації, органу
виготовлені шляхом Київської
сканування та долучені міської ради
до такої заяви, з (Київської
накладенням міської
кваліфікованого державної
електронного підпису адміністрації).
особи,яка їх
виготовила, за Управління
допомогою програмних (Центр)
засобів ведення надання
Державного реєстру адміністративн
прав на розгляд их послуг
суб'єкту державної районних в
реєстрації. місті Києві

державних
адміністрації

Невідкладно

В

Опрацювання заяви про 
внесення змін, а також 
документів, необхідних 
для їх проведення та 
оформлення результату 
надання
адміністративної 
послуги, зокрема:

Департамент з
питань
реєстрації
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

7.1 розгляд заяви та
документів, необхідних 
для проведення 
реєстрації внесення 
змін

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

7.2 встановлення
черговості розгляду 
заяв, що надійшли на 
розгляд

Департамент 
комунальної 
власності м. 
Києва
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

7.3 здійснення пошуків у 
Державному реєстрі

Департамент
земельних
ресурсів
виконавчого
органу
Київської

В

У строк, шо 
не
перевищує 
одного 
робочого 
дня з дня 
реєстрації 
відповідної 
заяви в 
Державному 
реєстрі прав

В

В



7.4 прийняття та
оформлення рішення:
- про залишення заяви 
без розгляду \ {в'язку з 
її відкликанням ( у разі 
подання заяви про 
відкликання до 
прийняття державним 
реєстратором рішення 
про скас> вання або про 
підмову у скасуванні);
- рішення про відмову у 
задоволенні заяви про 
відкликання заяви

7.5 перевірка документів 
на наявність підстав 
для зупинення 
державної реєстрації, 
відкладення, прийняття 
рішення про внесення 
імін. відмови

7,6 прийняття та 
оформлення 
відповідного рішення:

міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

7.6.1 Про відкладення 
(подано заяву про 
державну реєстрацію, 
відповідно до якої 
заявлено державну 
реєстрацію (внесення 
зм ін ' на те саме майно)

Департамент з
питань
реєстрації
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент 
комунальної 
власності м. 
Києва
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
Департамент
земельних
ресурсів
виконавчого
органу
К иївської
міської ради
(Київської
міської
державної

В

В

В

У строк, що 
не
перевищує 
одного 
робочого 
дня з дня 
реєстрації 
відповідної 
іаяви в 
Державному 
реєстрі прав



адміністрації)

7.6.2 про зупинення 
державної реєстрації 
внесення змін (на 
підставі рішення суду 
про заборону вчинення 
дій. пов’язаних з 
державною реєстрації 
та/або заяви власника 
про заборону)

Департамент з
питань
реєстрації
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

В

У строк, що 
не
перевищує 
одного 
робочого 
дня 3 дня 
реєстрації 
відповідної 
заяви в 
Державном} 
реєстрі прав

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент 
комунальної 
власності м. 
Києва
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

В

Департамент
земельних
ресурсів
виконавчого
органу
Київської
міської ра ш
(Київської
міської
державної
адміністрації)

В

7.6.3 про відмову у 
зупиненні державної 
реєстрації

Державний 
реєстратор прав

Департамент з 
питань 
реєстрації 
виконавчого 
органу 
Київської 
міської ради 
(Київської
МІСЬКОЇ

державної
адміністрації)

в

У строк, що 
не
перевищує 
одного 
робочого 
ДНЯ 3 дня 
реєстрації 
відповідної 
заяви в 
Державному 
реєстрі прав

на нерухоме 
май но

Департамент 
комунальної 
власності м. 
Києва
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної

в



адміністрації)

Департамент
земельних
ресурсів
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

В

7.6.4 про відновлення 
державної реєстрації

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент з
питань
реєстрації
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

В

У день
реєстрації
рішення
суду про
скасування
рішення
суду про
заборону
вчинення
дій,
пов'язаних і 
державною 
реєстрації в 
базі даних 
заяв

Департамент 
комунальної 
власності м. 
Києва
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

В

Департамент
земельних
ресурсів
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

В

7.6.5 про розгляд -  
відновлення розгляду 
Л я  ви

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент з
питань
ре<- страції
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

її

У день 
прийняття 
рішення 
щодо
попередньої
заяви



Департамент 
комунальної 
власності м. 
Києва
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

В

Департамент 
земельних 
ресурсів 
виконавчого 

] органу 
Київської 
міської ради 
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації)

В

7.6.6 про внесення внін до Департамент з У строк, що
запису питань не

реєстрації перевищує
виконавчого одного
органу робочого
Київської В ДНЯ 3 дня
міської ради реєстрації
(Київської відповідної
міської заяви в
державної Державному
адміністрації) реєстрі прав
Департамент
комунальної
власності м.
Києва

Державний виконавчого
реєстратор прав органу вна нерухоме Київської

майно міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
Департамент
земельних
ресурсів
виконавчого
органу
Київської в
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)



.6.7 про відмову у внесенні 
змін до запису

7.7 внесення записів про 
зміни (у разі прийняття 
рішення про внесення 
змін)

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент з
питань
реєстрації
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
Департамент 
комунальної 
власності м. 
Києва
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
Департамент
земельних
ресурсів
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
Департамент з
питань
реєстрації
виконавчого
органу
Київської
міської рати
(Київської
міської
державної
адміністрації)
Департамент 
комунальної 
власності м. 
Києва
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

В

В

В

В

в

У строк, що 
не
перевищує 
одного 
робочого 
дня з дня 
реєстрації 
відповідної 
заяви в 
Державному 
реєстрі прав

У строк, що 
не
перевищує 
одного 
робочого 
дня з дня 
реєстрації 
відповідної 
заяви в 
Державному 
реєстрі прав



Департамент
земельних
ресурсів
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

В

Іі

7.8 формування документу Департамент з У строк, що
за результатом питань не
розгляду заяви для реєстрації перевищує
подальшого виконавчого одного
використання органу робочого
заявником Київської В ДНЯ 3 дня

міської ради реєстрації
(Київської відповідної
міської заяви в
державної Державном}
адміністрації) реєстрі прав
Департамент
комунальної
власності м.
Києва

Державний виконавчого
реєстратор прав органу в

на нерухоме Київської
майно міської ради

(Київської
міської
державної
адміністрації)
Департамент
земельних
ресурсів
виконавчого
органу
Київської В
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

8. Друк витягу 3 Адміністратор Департамент У момент
Державного реєстру центру надання (Центр) звернення
прав про проведену адміністративних надання заявника
держави} реєстрацію послуг адмінісіративн
прав, проставленням их послуг
підпису та печатки виконавчого
адміністратора центру органу В
надання Київської
адмі н істрати вн их міської ради
послуг та/або (Київської
відповідне рішення міської
державного державної
реєстратора. адміністрації),



Управління 
(Центр) 
надання 
адміністративн 
их послуг 
районних в 
місті Києві 
державних 
адміністрації

9. За результатами 
розгляду заяви 
невідкладно 
повертаються 
заявникові оригінали 
документів, поданих 
для такої реєстрації 
(крім документів, що 
відповідно до закону не 
повертаються 
заявнику), та за 
наявності бажання 
заявника отримати 
результати державної 
реєстрації у паперовій 
формі - видає витяг з 
Державного реєстру 
прав про проведену 
державну реєстрацію 
чи у разі відмови у 
проведенні державної 
реєстрації - рішення 
державного 
реєстратора щодо 
відмови в державній 
реєстрації.
Результат ііаоання 
адміністративної 
послуги у  сфері 
держ авної реї 'стри ції 
оприлюднюється на 
вебпортаїі Мін юсту 
для доступу до нього 
заявника з метою його 
перег пяду. **

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

Департамент
(Центр)
надання
адміністративн
их послуг
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації),

Управління 
(Центр) 
надання 
адміністративн 
их послуг 
районних в 
місті Києві 
державних 
адміністрації

В У строк, що 
не
перевищує 
одного 
робочого 
дня з дня 
реєстрації 
відповідної 
заяви в 
Державному 
реєстрі прав

10.

|

іі

Передача реєстраційної 
справи або документів 
для долучення до 
реєстраційної справи 
суб'єкту державної 
реєстрації прав, 
державним 
реєстратором якого 
здійснювався розгляд 
документів, поштовим 
відправленням за 
описом або нарочно за 
описом для подальшого

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

Департамент
(Центр)
надання
адміністративн
их послуг
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації).

В

Протягом
трьох
робочих днів
з дати
проведення
відповідної
державної
реєстрації



зоерігання протягом 
трьох років. Управління 

(Центр) 
надання 

адміністративн 
их послуг 

районних в 
місті Києві 
державних 

адміністрації

посадова осооа в  
зберігання 

реєстраційних 
справ - державний 

реєстратор 
суб'єкта, що 

забезпечує 
зберігання 

реєстраційних 
справ, або 

посадова особа 
структурного 

підрозділ} 
(відділу, 

управління) 
суб'єкта, що 
забезпечує 
зберігання 

реєстраційних 
справ

Департамент з 
питань 
реєстрації 
виконавчого 
органу 
Київської 
міської ради 
(Київської 

.
міської
державної
адміністрації)
Департамент 
комунальної 
власності м. 
Києва
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
Департамент
земельних
ресурсів
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

У

У

у

Механізмі оскарження: рішення. дії або бездіяльність державного реєстратора, су б 'екта державної 
реєстрації прав можуть бути оскаржені в порядку, визначеному статтею 3 7 Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» до Міністерства юстиції 
України, його територіальних органів або до суду.
* Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 01 лютого 2016 року ЛЬ 48 «Про організаційно-правові заходи, пов'язані з наданням адміністративних 
послуг у  сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців, реєстрації місця проживання перебування фізичних осіб г межах міста 
Києва, а також' наданням відомостей з Державного земельного кадастру».
** Після запровадження сервісу

Заступник начальника управління- 
нача,/ьник відділу державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно Ольга ПОЛЯНЦЕВА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Ц а к и ї  Департаменту
і питань реєстрації
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації) від ■(< <£с~<6С\г 4у -ч

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  
процесу надання адміністративної послуги іі 

скасування їагіпсу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 
скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень, скасування рішення державного реєстратора (за судовим рішенням, 
яке станом на 16.01.2020 року набрало законної сили)

№ ч п Етапи опрацювання 
звернення

Відповідальна 
посадова особа 

суб’єкта 
надання 

адміністрацій  
ної послуги

Структу рні 
підрозділи 

суб'єкта надання 
адміністративної 

послу 11, 
відповідальні ча 

етани (дію, 
рішення)*

Дія 
В- виконує,
У -бере  
участь,
11 -  погоджує, 
3 - ча і верджує

Строки
виконання

етапів

1. Інформування про 
види послуг, порядок 
заповнення заяви, 
перелік документів 
тощо.

Адміністратор 
центру надання 
адміністративн 

их послуг

Департамент 
(Центр)надання 
адміністративних 
послуг виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації).

Управління (Центр) 
надання
адміністративних 
послуг районних в 
місті Києві 
державних 
адміністрації

В

У м о м ет  
звернення

2. За допомогою 
програмних іасобів 
ведення Державного 
реєстру прав формує 
та реєструє заяву в 
бачі даних заяв ча 
умови оплати послуг 
за держав ну 
реєстрацію прав у 
повному обсячі та 
встановлення особи 
заявника.

Адміністратор 
центру надання 
адміністративн 

их послуг

Департамент 
(Ц ентр)надання 
адміністративних 
послуг виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації),

Управління (Центр) 
надання

В

У момент 
звернення



За бажанням 
заявника у заяві 
зазначається 
інформація про 
здійснення з ним 
зв'язку(абонентський 
номер мобільного 
телефона та/або 
адреса електронної 
пошти).

У разі відсутності 
зауважень до 
відомостей, 
означених у заяві, 
заявник проставляє 
власний підпис на
н і й . **

адм і н і страти вн их 
послуг районних в 
місті Києві 
державних 
адміністрації

3. Встановлення особи 
заявника за 
документами, що 
посвідчують таку 
особу.

Адміністратор 
центру надання 
адміністративн 

их послуг

Департамент 
і Центр)надання 
адміністративних 
послуг виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
і Київської міської 
державної 
адміністрації).

Управління (Центр) 
падання
адміністративних 
послуг районних в 
місті Києві 
державних 
адміністрації______

Перевірка обсягу 
повноважень 
уповноваженої особи 
за документами, що 
підтверджують її 
повноваження діяти 
від імені іншої особи.

Державний 
реєстратор 

прав на 
нерухоме 

майно

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

Департамент 
комунальної 
власності м. Києва 
виконавчого орган} 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

Під час 
формуианн 
я та
pet страпії 
заяви у базі 
даних заяв

І Іід час
розгляду
заяви

В

В



Департамент 
земельних ресурсів 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

4. Формування картки 
прийому відповідної 
заяви та оформлення 
її у двох примірниках.

Адміністратор 
цен гру надання 
адміністратнвн 

их послуг

Департамент 
(Центр) надання 
адміністративних 
послуг виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
{Київської міської 
державної 
адміністрації).

Управління (Центр) 
надання
адм і н іетративн их 
послуг районних в 
місті Києві 
державних 
адміністрації

В

Під час 
формуванн 
я та
реєстрації 
іаяви у базі 
даних заяв

5. Виготовлення 
електронних копій 
шляхом сканування 
поданих оригіналів 
документів чи 
відповідно 
оформлених копій 
необхідних для 
державної реєстрації 
прав документів у 
випадку, 
передбаченому 
абзацом другим 
пункту 7 Порядку 
державної реєстрації 
речових прав на 
нерухоме майно та їх 
обтяжень, 
затвердженим 
постановою Кабінету 
Міністрів України від 
25.12.2015 № 1127з 
накладенням 
кваліфікованого 
електронного підпису 
особи.яка їх 
виготовила.

Адміністратор 
цен гру надання 
адміністратнвн 

их послуг

Департамент 
(Центр)надання 
ад м і н істративни х 
послуг виконавчого 
орган) Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації).

Управління (Центр) 
надання
адміністративних 
посл\г районних в 
місті Києві 
державних 
адміністрації

в

У момент 
звернення



6. Передача електронної 
заяви.зареєстрованої 
у базі даних заяв, та 
електронні копії 
оригіналів 
документів, 
необхідних для 
державної реєстрації, 
виготовлені шляхом 
сканування та 
долучені до такої 
заяви, з накладенням 
кваліфікованого 
електронного підпису 
особи.яка їх 
виготовила, за 
допомогою 
програмних засобів 
ведення Державного 
реєстру прав на 
розгляд суб’єкту 
державної рее страції.

Адміністратор 
центру надання 
адміністративн 

их послуг'

Департамент 
1 Центр) надання 
адміністративних 
послуг виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
і Київської міської 
державної 
адміністрації).

Управління (Центр) 
надання
адміністративних 
послуг районних в 
місті Києві 
державних 
адміністрації

В

Невідкладн
0

7. Опрацювання заяви 
про скасування, а 
також документів, 
необхідних для її 
проведення та 
оформлення 
результату надання 
адміністративної 
послуги, зокрема:

Державний 
реєстратор 

прав на 
нерухоме 

майно

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

У строк, 
що не 
перевищує 
одного 
робочого 
дня 3 дня 
реєстрації 
відповідної 
заяви в 
Державном 
у реєстрі 
прав

Департамент 
комунальної 
власності *і. Києва 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

в

Департамент 
земельних ресурсів 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

в

7.1 розгляд заяви та 
документів, 
необхідних для її 
проведення

Державний 
реєстратор 

прав на 
нерухоме 

майно

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого орг ану 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

в

У строк, 
що не 
перевищує 
одного 
робочого 
ДНЯ 3 дня  
реєстрації 
від п о в ід н о ї  
заяви в

7.2 встановлення 
черговості розгляду

Департамент
комунальної в



чаяв, іцо надійшли на 
розгляд

власності м. Києва 
виконавчог о органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

Державном 
у реєстрі 
прав

7.3 здійснення пошуків \ 
Державному реєстрі

Департамент 
земельних ресурсів 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

7.4 прийняття та 
оформлення рішення:
- про залишення заяви 
без розі ляду у зв’яіку 
з її відкликанням (у 
разі подання заяви про 
відкликання до 
прийняття державним 
реєстратором рішення 
про скасування або 
про відмову у 
скасуванні);
- рішення про відмову 
у задоволенні заяви 
про відкликання 
<аяви.

7.5 перевірка документів 
на наявність підстав 
для зупинення 
державної реєстрації, 
відкладення, 
зупинення розгляду 
заяви, прийняття 
рішення про 
скасування, відмови.

7.6 прийняття та 
оформлення 
відповідного 
рішення:

7.6.1 про зупинення 
державної реєстрації 
скасування (на 
підставі рішення суду 
про заборону 
вчинення дій. 
пов'язаних з 
державною реєстрації)



7.6.2 про відмову у 
зупиненні державної 
реєстрації

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

У строк,
що не
перевищує
одного
робочого
ДНЯ 3 дня
реєстрації

Державний 
реєстратор 

прав на 
нерухоме 

майно

Департамент 
комунальної 
власності м. Києва 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

в

відповідної 
заяви в 
Державном 
у реєстрі 
прав

Департамент 
земельних ресурсів 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

7.6.3 про відновлення 
розгляду заяви

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

У день
реєстрації
рішення
суду про
скасування
рішення
суду про

Державний 
реєстратор 

прав на 
нерухоме 

майно

Департамент 
комунальної 
власності м. Києва 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
чіської державної 
адміністрації)

В

заборону
вчинення
ДІЙ ,

пов'язаних
3
державною 
реєстрації 
в базі

Департамент 
земельних ресурсів 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

даних заяв

7.6.4 про зупинення 
розгляду -заяви (у разі 
відсутності

Державний 
реєстратор 

прав на

Департамент з 
питань регстрації 
виконавчого органу

У сі рок, 
що не 
перевищує

документів у повному 
обсязі)

нерухоме
майно

Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В одного 
робочого 
дня з дня 
реєстрації



Департамент 
комунальної 
власності м. Києва 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

відповідної 
заяви в 
Державном 
у реєстрі 
прав

Департамент 
земельних ресурсів 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

7.6.4

7.6.5

У разі подання 
заявником додаткових 
документів, 
необхідних для 
державної реєстрації 
до раніше поданої 
заяви (після 
прийняття рішення 
про зупинення 
розгляду), - 
виготовлення 
електронних копій 
документів, які 
донесені заявником, 
шляхом сканування та 
розміщення їх у базі 
даних про реєстрацію 
заяв і запитів 
Державного реєстру 
речових прав на 
нерухоме майно, 
редагування заяви, її 
друк та проставлення 
підписів

Адміністратор 
центру надання 
адміністративн 

их послуг

Департамент 
(Центр)надання 
адміністративних 
послуг виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації).

Управління (Центр) 
надання
адміністрат ивних 
послуг районних в 
місті Києві 
державних 
адміністрації

В

ЗО днів з
моменту
отримання
заявником
рішення
про
зупинення
розгляду

про відновлення 
розгляду заяви 
(заявником у строк 
встановлений 
законодавством 
усунено обставини, 
що були підставою 
для прийняття 
відповідного рішення)

Державний 
реєстратор 

прав на 
нерухоме 

майно

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

Після
усунення
обставин,
що були
підставою
для
прийняття 
такого 
рішення, 
але не 
більше ЗО 
робочих 
днів 3 
моменту 
отримання

Департамент 
комунальної 
власності м. Києва 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В



Департамент 
земельних ресурсів 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

рішення
про
зупинення
розгляду
заяви

7.6.6 про скасування Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

У строк, 
що не 
перевищує 
одного 
робочого 
дня 3 дня 
реєстрації 
відповідної 
заяви в 
Державном 
У реєстрі 
прав

Державний 
реєстратор 

прав на 
нерухоме 

майно

Департамент 
комунальної 
власності м. Києва 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

Департамент 
земельних ресурсів 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

7.6.7 про відмову у 
скасуванні

Державний 
реєстратор 

прав на

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

.

У строк, 
що не 
перевищує 
одного 
робочого 
ДНЯ 3 дня 
реєстрації 
відповідної 
заяви в 
Державном 
у реєстрі 
прав

нерухоме
майно

Департамент 
комунальної 
власності м. Києва 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В



Департамент 
земельних ресурсів 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

7.7 внесення записів про 
скасування (\ разі 
прийняття рішення 
про скасування).

Департамент з 
пи гань реєстрації 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

У строк, 
що не 
перевищує 
одного 
робочого 
ДНЯ 3 дня 
реєстрації 
відповідної 
заяви в 
Державном 
у реєстрі 
прав

Державний 
реєстратор 

прав на 
нерухоме 

майно

Департамент 
комунальної 
власності м. Києва 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

Департамент 
земельних ресурсів 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

7.8 формування 
документу за 
результатом розгляду 
заяви для подальшого 
використання 
заявником.

Державний 
реєстратор 

прав на

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

У строк, 
що не 
перевищує 
одного 
робочого 
ДНЯ 3 дня 
реєстрації 
відповідної 
заяви в 
Державном 
у реєстрі 
прав

нерухоме
майно

Департамент 
комунальної 
власності м. Києва 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

в



Департамент 
земельних ресурсів 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

8. Друк витягу 3 
Державного реєстру 
прав про проведену 
державну реєстрацію, 
проставленням 
підпису та печатки 
адміністратора центру 
надання
адміністративних 
послуг та< або 
відповідне рішення 
державного 
реєстратора.

Адміністратор 
центру надання 
адміністративн 

их послуг

Департамент 
(Центр) надання 
лдм і н і страти в них 
послуг виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації).

Управління (Центр) 
надання
адм іністрати вн и х 
послуг районних в 
місті Києві 
державних 
адміністрації

В

У момент 
звернення 
заявника

9. За результатами 
розгляду заяви 
невідкладно 
повертаються 
заявникові оригінали 
документів, поданих 
для такої реєстрації 
(крім документів, що 
відповідно до закону 
не повертаються 
заявнику), та за 
наявності бажання 
заявника отримати 
результати державної 
реєстрації у паперовій 
формі - видає витяг з 
Державного реєстру 
прав про проведену 
державну реєстрацію 
чи у разі відмови у 
проведенні державної 
реєстрації прав - 
рішення державного 
реєстратора щодо 
відмови в державній 
реєстрації прав. 
Результат надання 
адміністративної

Адміністратор 
центру надання 
адміністративн 

их послуг

Департамент 
(Центр) надання 
адміністративн пх 
послуг виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації),

Управління (Центр) 
надання
адміністративних 
послуг районних в 
місті Києві 
державних 
адміністрації

В У строк, 
що не 
перевищує 
одного 
робочого 
ДНЯ 3 дня 
реєстрації 
відповідної 
заяви в 
Державном 
у рессірі 
прав



послуги у  сфері 
держ авної реєстрації 
опршюОнюється на 
вебпорталі Мін юсгт 
для доступу до нього 
заявника з метою 
його перегляОу. ***

10. Передача
реєстраційної справи 
або документів для 
долучення до 
реєстраційної справи 
суб’єкту державної 
реєстрації прав, 
державним 
реєстратором якого 
здійснювався розгляд 
документів, поштовим 
відправленням за 
описом або нарочно за 
описом для 
подальшого 
зберігання протягом 
грьох років.

Адміністратор 
центру надання 
адміністративн 

их послуг

Департамент 
(Центр)надання 
адміністративних 
послуг виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації).

Управління (Центр) 
надання
адміністративних 
послуг районних в 
місті Києві 
державних 
адміністрації

В

Протягом
трьох
робочих
днів з дати
проведення
відповідної
державної
реєстрації

посадова особа 
із зберігання 

реєстраційних 
справ - 

державний 
реєстратор 

суб'єкта, що 
забезпечує 
зберігання 

реєстраційних 
справ, або 

посадова особа 
структурного 

підрозділу 
(відділу, 

управління) 
суб'єкта, шо 
забезпечує 
зберігання 

реєстраційних 
справ

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

У

Департамент 
комунальної 
власності м. Києва 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

У

Департамент 
земельних ресурсів 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

У

Механізм оскарження; рішення, би або бездіяльність державного реєстратора, суб скта державної 
реєстрації прав можуть бути оскаржені в порядку, визначеному статтею З'7 Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» до Міністерства юстиції 
України, його територіальних органів або до суду.



* Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 01 лютого 2016 року №> 4Н «Про оргапізаціїшо-прсівові заходи, пов'язані з наданням 
адміністративних послуг г  сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, реєстрації місця проживання перебування 
фізичних осіб V межих міста Києва, а також• наданням відомостей з Державного земельного 
кадастру».

**До запровадження інформаційної взаємодії між Державним реєстром речових прав на нерухоме 
майно та Єдиним державним реєстром судових рішень, а також- у  разі проведення реєстраційних дій 
на підставі рішень судів, що набрали законної сили, до запровадження відповідної інформаційної 
взаємодії реєстраційні дії на підставі рішень судів проводяться за зверненням заявника.

***Після запровадження сервісу

Заступник начальника управ ііння- 
начальник відділу державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно Ольга ПОЛЯНЦЕВА



ЗАТВЕРДЖЕНО  
На к;п Департаменту  
і питань реєстрації 
виконавчого орган]
Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації) ві ї ОЦ. -/і  З  Н-з

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  
процесу надання адміністративної послуги 

в ї я т т я  на облік безхазяйного нерухомого майна

№
ї/іі

Етапи
опрацювання

звернення

Вішювідальн  
а посадова 

особа 
суб'єкта 
надання 

а.ьміїіісТратії 
вної послуги

Структурні 
підрозділи 

суб’єкта надання 
адміністративної 

послуги, 
відповідальні іа 

етапи (дію, 
рішення)*

Д І Я  
В- виконує,
У -бере  
лчасть,
11 -  погоджує, 
і  - затверджує

Строки виконання 
етапів

1. Інформування про 
види послуг, 
порядок
заповнення заяви, 
перелік
документів тощо.

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

В У момент звернення

Державний 
реєстратор 

прав на 
нерухоме 

майно

Департамент 
комунальної 
власності ч.
Києва
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

В

Департамент 
земельних 
ресурсів 
виконавчого 
органу Київської 
міської пади 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

В

2 За допомогою 
програмних 
засобів ведення 
Державного 
реєстру прав

Державний 
реєстратор 

прав на 
нерухоме 

майно

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради

В У момент звернення



формує та 
реєструє заяву в 
базі даних заяв за 
умови оплати 
послуг за 
державну 
реєстрацію прав у 
повному обсязі та 
встановлення 
особи заявника, а 
також у разі, коли 
заява подасться 
щодо земельної 
ділянки. - за 
умови наявності в 
Державном) 
земельномч 
кадастрі 
відомостей про 
гаку земельну 
лі іянку).

За бажанням 
заявника у заяві 
зазначається 
інформація про 
здійснення з ним 
з в ' я з к у

(абонентський 
номер мобільного 
телефона Тії/або 
адреса 
електронної 
гтошги).

У разі 
відсутності 
зауважень до 
відомостей, 
зазначених \ 
заяві, заявник 
проставляв 
власний підпис на 
ній.

3. Встановлення
особи заявника за 
док> ментами, що 
посвідчують гаку 
особу.

Перевірка обсяг) 
повноважень

(Київської міської 
державної 
адм іністрації)
Департамент 
комунальної 
власності м.
Киева
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

Державний 
реєстратор 

прав на 
нерухоме 

майно

Департамент
земельних
ресурсів
виконавчого
органу Київської
міської ради
(К иївс ь к ої м і с ь к ої
державної
адміністрації)

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адм і пістрації)

В

В

В Під час формування іа 
реєстрації заяви

Під час розгляд) заяви



уповноваженої 
особи за
документами, що 
підтверджую! ь її 
повноваження 
діяти від імені 
іншої особи.

Департамент 
комунальної 
власності м.
Києва
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

В

Департамент 
земельних 
ресурсів 
виконавчого 
орган) Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

В

4 Формування 
картки прийом) 
відповідної заяви 
та оформлення її у 
двох
примірниках.

Державний 
реєстратор 

прав на 
нерухоме 

майно

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

В

Під час формування та 
реєстрації заяви у базі 
даних заяв

Департамент 
комунальної 
власності м.
Києва
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

в

Департамент 
земельних 
ресурсів 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

в

5. Виготовлення 
електронних 
копій шляхом 
сканування 
поданих 
оригіналів 
документін чи 
відповідно

Державний 
реєстратор 

прав на 
нерухоме 

майно

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

в

Під час формування та 
реєстрації заяви



6 .

6.1

6.2

оформлених копій 
необхідних для 
державної 
реєстрації прав 
документів у 
випадку, 
передбаченому 
абзацом другим 
пункту 7 1 Іорядку 
державної 
реєстрації 
речових прав на 
нерухоме майно 
та їх обтяжень, 
затвердженим 
постановою 
Кабінету
Міністрів України 
від 25.12.2015 № 
1127з
накладенням 
кваліфікованого 
елек тронної о 
підпису особи, 
яка їх виготовила.
Опрацювання 
заяви про взяття 
на облік 
безхазяйного 
нерухомого 
майна, а також 
ДОК) чіентів. 
необхідних для 
його проведення 
та оформлення 
результату 
на. іання
ад м і н і страти в ної 
послуги, зокрема:

розгляд >аяви про 
взяття на облік 
безхазяйного 
нерухомого майна 
та документів, 
необхідних для 
його проведення

Державний 
реєстратор 

прав на 
нерухоме 

майно

встановлення 
черговості 
розгляду заяв, що 
надійшли на

Департамент 
комунальної 
власності м.
Києва
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)
Департамент 
земельних 
ресурсів 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)
Департамент 
комунальної 
власності м.
Києва
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адмінісч пації)____
Департамент 
земельних 
ресурсів 
виконавчого 
орган\ Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

В

В

В

в

в

Взятгя на облік 
безхазяйною 
нерухомого майна 
проводиться в день 
реєстрації відповідної 
заяви



розгляд

6.3 здійснення 
пошуків у 
Державному 
реєстрі

6.4 прийняття та 
оформлення 
рішення:
- про залишення 
іаяви без розгляд) 
у зв'язку з її 
відкликанням (у 
разі подання заяви 
про відкликання 
до прийняття 
державним 
реєстратором 
рішення про 
взяття на облік 
безхазяйного 
нерухомого майна 
або про відмову у 
взятті на облік 
безхазяйного 
нерухомого майна 
),
- рішення про 
відмову у 
задоволенні заяви 
про відкликання 
іаяви

6.5 перевірка 
документів на 
наявність підстав 
для зупинення 
розгляду 
реєстрації взя гтя 
на облік 
безхазяйного 
майна, 
відкладення, 
відмови та 
прийняття 
відповідних 
рішень або 
скасування заяви

6.6 прийняття та 
оформлення



відповідного
рішення:

6.6.1 про відкладення 
(подано заяву про 
державну 
реєстрацію, 
відповідно до якої 
заявлено 
державну 
реєстрацію права 
власності на те 
саме майно)

Державний 
реєстратор 

прав на 
нерухоме 

майно

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

В

У день реєстрації 
відповідної заяви.

Департамент 
комунальної 
власності м.
Києва
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

В

Департамент 
земельних 
ресурсів 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
держави ої 
адмініст рації)

в

6.6.2 про розгляд -  
відновлення 
розгляду заяви

Державний 
реєстратор 

прав на 
нерухоме 

майно

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

в

У день прийняття 
рішення щодо 
попередньої заяви

Департамент 
комунальної 
власност і м.
Києва
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

в

Департамент 
земельних 
ресурсів 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради

в



(Київської міської
державної
адміністрації)

6.6.3 про зупинення 
державної 
реєстрації права 
власності (на 
підставі рішення 
суду про заборон) 
вчинення дій. 
пов’язаних з 
державною 
реєстрації)

Державний 
рес страгор 

прав на 
нерухоме 

майно

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

В

У день реєстрації 
відповідної заяви.

Департамент 
комунальної 
власності м.
Києва
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

В

Департамент 
земельних 
ресурсів 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

В

6.6.4 про відмову у 
зупиненні 
державної 
ре<хтрації

Державний 
реєстратор 

прав на 
нерухоме 

майно

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київс ької м іс ької 
державної 
адміністрації)

В

У день реєстрації 
відповідної заяви.

Департамент 
комунальної 
власності м.
Києва
виконавчого 
орган) Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

В

Департамент 
земельних 
ресурсів 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради

її



{Київської міської
державної
адміністрації)

6.6.5 про відновлення
державної
реєстрації

Державний 
реєстратор 

прав на 
нерухоме 

майно

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

В

У день реєстрації 
рішення суду про 
скасування рішення 
суду про заборону 
вчинення дій. 
пов'язаних з 
державною реєстрації в 
базі даних заяв

Департамент 
комунальної 
власності м.
Києва
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

В

Департамент 
земельних 
ресурсів 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

в

6.6.6 - про взяття на 
облік
безхазяйного 
нерухомого майна

Державний 
реєстратор 

прав на 
нерухоме 

майно

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

в

У день реєстрації 
відповідної заяви.

Департамент 
комуна, і ьної 
власності м.
Києва
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

в

Департамент 
земельних 
ресурсів 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради

в



(Київської міської
державної
адміністрації)

6. 6. 7 - про відмову у 
взятті на облік 
безхазяйного 
нерухомого майна

Державний 
реєстратор 

прав на 
нерухоме 

майно

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

В

У день реєстрації 
відповідної заяви.

Департамент 
комунальної 
власності м.
Києва
виконавчою 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

В

Департамент 
земельних 
ресурсів 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

В

7 . 7 внесення записів 
до спеціального 
розділу 
Державного 
реєстру (у разі 
прийняття 
рішення про 
взяття на облік)

Державний 
реєстратор 

прав на 
нерухоме 

майно

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

В

У день прийняття 
рішення

Департамент 
комунальної 
власносіі м.
Києва
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

В

7. Х

І........... .

формування 
документів за 
результатом 
розгляду заяв для 
подальшого 
використання

Департамент 
земельних 
ресурсів 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради

в



заявником. (Київської міської
державної
адміністрації)

8. Друк витягу з
Державного
реєстру прав про
проведену
державну
реєстрацію прав,
проставленням
підпису та
печатки
адміністратора
центру надання
ад мі н і страт и в н и х
послуг та/або
відповідне
рішення
державного
реєстратора.
Результат
надання
адміністративної 
послуги V сфері 
дер.ж авної 
реєстрації 
оприлюднюється 
на вебпорталі 
Мін юсту для 
доступу до нього 
заявника зметаю  
його перегляду. **

Державний 
реєстратор 

прав на 
нерухоме 

майно

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)
Департамент 
комунальної 
власності м.
Києва
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)
Департамент 
земельних 
ресурсів 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

У момент звернення 
заявника

В

В

В

Механізм оскарження: рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єкта Оер.ж авної 
реєстрації прав можуть бути оскаржені в порядку, визначеному статтею 3 ~ Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» до Міністерства юстиції 
України, його територіальних органів або до с;к)у.

* Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 01 лютого 2016 рокуЛЬ 48 «Про організаційно-правові заходи, пов'язані з наданням адміністративних 
послуг у  сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно пні їх обтяжень, юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців. реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб у межах міста 
Києва, а також- наданням відомостей з Державного земельного кадастру».

* Після запровадження сервісу

Заступник начальника упраьління- 
начальник відділу державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно Ольга ПОЛЯНЦЕВА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Нака: Департаменту
з питань реєстрації
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації) від / ^ .V» 3  -ч

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  
процесу надання адміністративної послуги з

надання інформації з Державного ресстру речових прав на нерухоме манно у
формі інформаційної довідки

( крім випадків надання інформації під час проведення державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно та їх  обтяжень та отримання інформації шляхом 

безпосереднього доступу до Державного ресстру прав на нерухоме майно)

Xs
і / п

Етапи
опрацювання

звернення

Відповідальна 
посадова особа 

суб’єкта наїания  
адміністративної 

послуги

Структурні 
підрозділи суб’єкта 

надання 
адміністративної 

послуг11 , 
вілповілальні іа 

етапи (дію, 
рішення)*

ДІЯ 
В- виконує,
У -бере  
участь,
II -  погоджує, 
ї - затверджує

С і роки 
виконання 

етанів

1. інформування
про види послуг.
порядок
заповнення
заяви. перелік
документів
тощо.

Адміністратор
центру

надання
адміністративних

послуг

Департамент (Центр) 
надання
адм і н і стративн их 
послуг виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації).

Управління (Центр) 
надання
адміністративних 
послуг районних в 
місїі Києві державних 
адміністрації

В

У момент 
звернення

2, За допомогою 
програмних 
засобів ведення 
Державного 
реєстру прав 
формує та 
реєструє заяв}1 в 
базі даних заяв 
за умови оплати 
послуг за 
надання 
інформації у

Адміністратор 
цей гру надання 

алм і ні страти вн их 
послуг

і

Департамент (І Іен гр) 
надання
адміністративних 
послуг виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської МІСЬКОЇ 

державної 
адміністрації),

Управління (Центр) 
надання

В

У момент 
звернення



повному обсязі 
та встановлення 
особи заявника.

За бажанням 
заявника у заяві 
зазначається 
інформація про 
здійснення з ним 
зв’язку
(абонентський
номер
мобільного
телефона т а  або
адреса
електронної
пошти).

У разі 
відсутності 
зауважень до 
відомостей, 
зазначених у 
заяві, заявник 
проставляє 
власний підпис 
на ній.

адміністративних 
послуг районних в 
місті Києві державних 
адміністрації

3. Встановлення 
особи заявника 
за документами, 
шо посвідчують 
таку особу.

Перевірка обсягу 
повноважень 
уповноваженої 
особи за
документами, що 
підтверджують її 
повноваження 
діяти від імені 
іншої особи.

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

Департамент (Центр) 
надання
адміністративних 
послуг виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації),

Управління (Центр) 
надання
адм і н істративних 
послуг районних в 
місті Києві державних 
адміністрації

В

Під час
формування та 
реєстрації 
заяви у базі 
даних заяв

Під час
розгляду заяви

4. Формування 
картки прийому 
відповідної 
заяви та
оформлення її у 
двох
примірниках.

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

Департамент (Центр) 
надання
адміністративних 
послуг виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації).

Управління (Центр) 
надання
адміністративних

В

Під час
формування та 
реєстрації 
заяви у базі 
даних заяв

і



послуг районних в 
місті Києві державних 
адміністрації

5. Опрацювання 
заяви про надання 
інформації з 
Державного 
реєстру речових 
прав на нерухоме 
майно, а також 
документів, 
необхідних для її 
надання та 
оформлення 
результату 
надання
адміністративної 
послуги, зокрема:

Адміністратор 
центр}- надання 

адміністративних 
послуг

Департамент (Центр) 
надання
адміністративних 
послуг виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації).

Управління (Центр) 
надання
адміністративних 
послуг районних в 
місті Києві державних 
адміністрації

В В режимі 
реального часу

5.1 розгляд заяви 
про надання 
інформації з 
Державного 
реестру речових 
прав на 
нерухоме майно 
та документів, 
необхідних для її 
надання

5.2 формування 
інформації з 
Державного 
реестру речових 
прав на 
нерухоме майно

5.3

і

друк інформації 
з Державного 
реестру речових 
прав на 
нерухоме майно

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

Департамент (Центр) 
надання
адміністративних 
послуг виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації).

Управління (Центр) 
надання
адміністративних 
послуг районних в 
місті Києві державних 
адміністрації

В

В режимі 
реального часу



6. Видача 
інформації 3 
Державного 
реєстру речових 
прав на
нерухоме майно.

Результат
надання
ад. пін Істрит шш 
ої послуги і1 
сфері державної 
реєстрації 
опри іюдн юсться 
на вебпорталі 
Мін юс ту для 
доступу до 
нього заявника з 
метою його 
перегляду. *

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

Департамент (Центр) 
надання
адмініс гративних 
послуг виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації).

Управління (Центр) 
надання
адміністративних 
послуг районних в 
місті Києві державних 
адміністрації

В

В режимі 
реальної о час\

7. Збереження 
документу, що 
підтверджує 
сплату
адміністративно 
то збору за 
надання 
інформації з 
Державного 
реєстру прав

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

Депаріамент (Центр) 
надання
адміністративних 
послуг виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації).

Управління (Центр) 
надання
адміністративних 
послуг районних в 
місті Києві державних 
адміністрації

В

Протягом 
трьох років

* Після запровадження сервісу

Заступник начальника управління- 
начальник відділу державної реєстрації 
речових прав на нерухоме манно Ольга І10ЛЯНЦЕВА



ЗА Т В ЕРД Ж ЕН О
Нака * Департамент*
з питань реєстрації
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації) від (74 /<'Лі&У» -{

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  
процесу надання адміністративної послуги з

надання виписки з Державного реестру речових прав на нерухоме майно

Ла з/п Етапи опрацювання 
звернення

Відновна, іь 
на посадова 

особа 
суб’єкта 
надання 

адміністрат 
пвної 

послуги

Структл рні
ІіІДрОЗДІ.ПІ

с\б'єкта надання 
адміністративної 

послуги, 
ві иіовіла.іьні за 

егани {дію, 
рішення)*

Дія 
В- виконує,
У -бере участь, 
П - погоджу є, 
і  - затверджу с

Строки
виконання

етанів

1. Інформування про 
види послуг, порядок 
заповнення заяви, 
перелік документів 
тощо.

Адміністрат 
ор центру 
надання 

адміністрати 
вних послуг

Департамент 
(Центр)надання 
адміністративних 
послуг 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації). 
Управління 
(Центр) надання 
адміністративних 
послуг районних в 
місті Києві 
державних 
адміністрації

В

У момент 
звернення

2, За допомогою 
програмних засобів 
ведення Державного 
реєстру прав формує 
та реєструє заяву в 
базі даних заяв за 
умови оплати послуг 
за надання інформації 
у повному обсязі та 
встановлення особи 
Заявника.

Адміністрат 
ор центру 
надання 

адміністрати 
вних послуг

Департамент
(Центр)надання
адміністративних
послуг
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації).
Управління

її

У момент 
звернення



За бажанням 
заявника у заяві 
зазначається 
інформація про 
здійснення з ним 
зв'язку (абонентський 
номер мобільного 
телефона та/або 
адреса електронної 
пошти).

У  разі відсутності 
зауважень до 
відомостей, 
зазначених у заяві, 
заявник проставляє 
власний підпис на ній.

(Центр) надання 
адміністративних 
послуг районних в 
місті Києві 
державних 
адміністрації

і
1!

і|

\
і

3. Встановлення особи 
заявника за 
документами. що 
посвідчують таку 
особу.

Перевірка обсягу 
повноважень 
уповноваженої особи 
за документами, що 
підтверджують її 
повноваження діяти від 
імені іншої особи.

Адміністрат 
ор центру 
надання 

адміністрати 
вних послуг

Департамент 
(Центр)надання 
адміністративних 
послуг 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації). 
Управління 
(Центр) надання 
адміністративних 
послуг районних в 
місті Києві 
державних 
адміністрації

В

Під час 
формуванн 
я та 
реєстрації 
заяви у базі 
даних заяв

Під час
розгляду
заяви

4. Формування картки 
прийому відповідної 
заяви та оформлення 
її у двох примірниках.

Адміністрат 
ор центру 
надання 

адміністрати 
вних послуг

Департамент 
(Центр)надання 
адміністративних 
послуг 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації). 
Управління 
(Центр) надання 
адміністративних 
послуг районних в 
місті Києві 
державних 
адміністрації

В

Під час 
формуванн 
я та 
реєстрації 
заяви у базі 
даних заяв

5. Виготовлення 
електронних копій

Адміністрат 
ор центру

Департамент 
(Центш|! надання В У режимі 

реального



шляхом сканування 
поданих оригіналів 
документів чи 
відповідно
оформлених копій 
необхідних для 
надання інформації у 
випадку, 
передбаченому 
абзацом другим 
пункту 7 Порядку 
державної реєстрації 
речових прав на 
нерухоме майно та їх 
обтяжень, 
затвердженим 
постановою Кабінету 
Міністрів України від 
25.12.2015 №  1127 з 
накладенням 
кваліфікованого 
електронного підпису 
особи. яка їх 
виготовила.

надання 
адміністрати 
вних послуг

адміністративних
послуг
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації).
Управління
(Центр)надання
адміністративних
послуг районних в
місті Києві
державних
адміністрації

часу

6. 1 Іередача електронної 
заяви, зареєстрованої 
у базі даних заяв з 
накладенням 
квал і ф і кованого 
електронного підпису 
особи, яка їх 
виготовила. за 
допомогою
програмних засобів 
ведення Державною 
реєстру прав на 
розгляд суб'єкту 
державної реєсз рації.

Адмініс грат 
ор центру 
надання 

адміністрати 
вних нослут

Департамент 
(Центр)надання 
адміністративних 
послуг 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації). 
Управління 
(Центр) надання 
адм і ністрати вн их 
послуг районних в 
місті Києві 
державних 
адміністрації

В

У режимі
реального
часу

7. Опрацювання заяви 
про надання виписки з 
Державного реєстру 
речових прав на 
нерухоме майно. а 
також документів, 
необхідних для її 
надання та оформлення 
результату надання 
ад м і н і страти в ної

Державний 
реєстратор 

прав на 
нерухоме 

майно

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(К иївс ької м і с ь кої 
державної 
адміністрації)

В

У режимі 
реального 
часу



послуги, зокрема:

7.1 розгляд заяви про 
надання виписки з 
Державного реестру 
речових прав на 
нерухоме майно та 
документів, 
необхідних для її 
надання

Департамент 
комунальної 
власності м.
Києва
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

В

7.2 формування виписки з 
Державного реєстру 
речових прав на 
нерухоме майно або 
прийняття рішення 
про відмову у наданні 
інформації у формі 
виписки з Державного 
реестру речових прав 
на нерухоме майно.

Департамент 
земельних 
ресурсів 
виконавчого 
органу Київської 
міської рани 
(Київської міської 
державної 
адміністрації)

В

8. Видача виписки з 
Державного реєстру 
речових прав на 
нерухоме майно або 
рішення про відмову V 
наданні інформації з 
Державного реестру 
речових прав на 
нерухоме майно.

Результат надання 
адміністративної 
пос луги у  сфері 
дер ж авної реєстрації 
оприлюднюється на 
аебпорталі Мін юсту 
для доступу до нього 
заявника з метою  
його перегляду. **

Адміністрато 
р центру 
надання 

адміністратив 
них послуг

Департамент 
(Центр)надання 
адміністративних 
послуг 
виконавчого 
орі ану Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації). 
Управління 
(Центр) надання 
адміністративних 
послуг районних в 
місті Києві 
державних 
адміністрації

В

У режимі
реального
часу

9. Збереження 
документу, що 
підтверджує сплату 
адмініетраіивного 
чбор> за надання 
інформації з 
Де р жа в н о г о per етру 
прав

Адміністрат 
ор центру 
надання 
адміністрати 
вних послуг

Департамент 
(Центр)надання 
адміністративних 
послуг 
виконавчого 
орі ану Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної

В

Протягом 
трьох років



адміністрації).
Управління 
(Центр' надання 
адміністративних 
послуг районних в 
місті Києві 
державних 
адміністрації

* * Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської Оер.ж авної 
адміністрації) від 01 лютого 2016 року ЛЬ 48 «Про організаційно-правові заходи, пов'язані з 
наданням адміністративних послугу сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, реєстрації місця 
прож ивання перебування фізичних осіб у  межах міста Києва, а також• наданням 
відомостей з Держ авного земельного каОастру».

**Піс:ія запровадження сервісу

Заступник начальника управління- 
начальник відділу державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно Ольга ІІОЛЯНЦЦВА



ЗА Т В ЕР Д Ж ЕН О  
Наказ Департаменту 
з питань реєстрації 
виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації) від От1 / І. Дй&Л« Ц -з

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  
процесу надання адміністративної послуги з 

державної реєстрації права власності на нерухоме майно, права довірчої 
власності як способу забезпечення виконання зобов’язання на нерухоме 

майно, об’єкт незавершеного будівництва

№  з/п Етапи
опрацювання

звернення

Відповідальна 
посадова особа 

суб'єкта надання 
адміністративної 

послуги

Структурні 
підрозділи суб’єкта 

надання 
адміністративної 

послуги, 
відповідальні за 

етапи (дію, 
рішення)*

Дія 
В- виконує,
У  -бере 
участь,
П - погоджує, 
3 -затверджує

Строки
виконання

етапів

1. Інформування про 
види послуг, 
порядок заповнення 
заяви, перелік 
документів тощо.

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

Департамент (Центр) 
надання
адміністративних 
послуг виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації), 
Управління (Центр) 
надання
адміністративних 
послуг районних в 
місті Києві 
державних 
адміністрації

В

У  момент 
звернення

2. За допомогою 
програмних засобів 
ведення Державного 
реєстру прав формує 
та реєструє заяву в 
базі даних заяв за 
умови оплати послуг 
за державну 
реєстрацію прав у 
повному обсязі та 
встановлення особи 
заявника, а також у 
разі, коли заява

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

Департамент (Центр) 
надання
адміністративних 
послуг виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації), 
Управління (Центр) 
надання
адміністративних 
послуг районних в

В

У  момент 
звернення



подається щодо 
земельної ділянки, - 
за умови наявності в 
Державному 
земельному кадастрі 
відомостей про таку 
земельну ділянку.

За бажанням 
заявника у заяві 
зазначається 
інформація про 
здійснення з ним 
зв’язку
(абонентський номер 
мобільного телефона 
та/або адреса 
електронної пошти).

У  разі відсутності 
зауважень до 
відомостей, 
зазначених у заяві, 
заявник проставляє 
власний підпис на 
ній.

місті Києві 
державних 
адміністрації

3. Встановлення особи 
заявника за 
документами, що 
посвідчують таку 
особу.

Перевірка обсягу 
повноважень 
уповноваженої особи 
за документами, що 
підтверджують її 
повноваження діяти 
від імені іншої особи.

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

Департамент (Центр) 
надання
адміністративних 
послуг виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації), 
Управління (Центр) 
надання
адміністративних 
послуг районних в 
місті Києві 
державних 
адміністрації

В

Під час 
формування 
та реєстрації 
заяви у базі 
даних заяв

Під час
розгляду
заяви

державний 
реєстратор прав на 

нерухоме майно

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

Департамент 
комунальної 
власності м. Києва 
виконавчого органу

В



Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)
Департамент 
земельних ресурсів 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

4. Формування картки 
прийому відповідної 
заяви га оформлення 
її у двох 
примірниках.

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

Департамент (Центр) 
надання
адміністративних 
послуг виконавчого 
орган> Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації), 
Управління (Центр) 
надання
адміністративних 
послуг районних в 
місті Києві 
державних 
адміністрації

В

Під час 
формування 
та реєстрації 
заяви у базі 
даних заяв

S. Виготовлення 
електронних копій 
шляхом сканування 
поданих оригіналів 
документів чи 
відповідно 
оформлених копій 
необхідних для 
державної ре( с грації 
прав документів у 
випадку, 
передбаченому 
абзацом другим 
пункту 7 Порядку 
державної реєстрації 
речових прав на 
нерухоме майно та їх 
обтяжень, 
штвердженим 
постановою 
Кабінету Міністрів 
України від 
25.12.2015 №  1127 з 
накладенням 
кваліфікованого 
електронного 
підпису особи, яка їх

Адміністратор 
цен гру надання 

адміністративних 
послуг

Департамент (Центрі 
надання
адміністративних 
послуг виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації). 
Управління (Центр) 
надання
адміністративних 
послуг районних в 
місті Києві 
державних 
адміністрації

В

Невідкладно



виготовила.

6. 1 Іередача
електронної заяви, 
зареєстрованої у базі 
даних чаяв, та 
електронні копії 
оригіналів 
документів, 
необхідних для 
державної pet страції 
права власності, 
виготовлені шляхом 
сканування та 
долучені до такої 
заяви. з накладенням 
кваліфікованого 
електронного 
підпису особи, яка їх 
виготовила, за 
допомогою 
програмних засобів 
ведення Державного 
реестру прав па 
розгляд суб'єкту 
державної 
per страції.

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

Департамент (Центр) 
надання
адміністративних 
послуг виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної
адміністрації).
Управління ( 1 Іенгр) 
надання
адміністративних 
послуг районних в 
viicri Києві 
державних 
адміністрації

В

Невідкладно

7 Опрацювання чаяви 
про державну 
реєстрацію права 
власності па 
нерухоме майно, 
права довірчої 
власності як способу 
забезпечення 
виконання 
чобов'ячання на 
нерухоме майно, 
об'по
незавершеного 
будівництва, а також 
документів, 
необхідних для її 
проведення та 
оформлення 
результату надання 
адміністративної 
послу їй. зокрема:

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

Державна
реєстрація
права
власності
проводиться
у строк, шо
не
перевнш\< 
п’яти 
робочих 
днів, або у 
скорочені 
терміни - 2 
робочих дні. 
1 робочий 
день. 2 
години

Департамент 
комунальної 
власності м. Києва 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

Департамент 
земельних ресурсів 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної

В



адміністрації)

7.1 розгляд заяви та 
документів, 
необхідних для 
проведення 
державної реєстрації

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент 
комунальної 
власності м. Києва 
виконавчого орган\ 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

Департамент 
земельних ресурсів 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

7.2 встановлення 
черговості розгляду 
заяв, що надійшли на 
розгляд

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент 
комунальної 
власності м. Києва 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

Департамент 
земельних ресурсів 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В



7.3 здійснення пошуків 
у Державному 
рееетрі

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого органу 
Київської міської 
раде (Київської 
м іеької державної 
адміністрації)

В

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент 
комунальної 
власності м. Києва 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

Департамент 
земельних ресурсів 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

7.4 прийняття та
оформлення
рішення:

- про залишення 
заяви без розгляду у 
зв'язку 3 її 
відкликанням ( у разі

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого орі ану 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

подання заяви про 
відкликання до 
прийняття 
державним 
реєстраторок 
рішення про 
державну реє страцію 
права власності або 
про ПІДМОВУ

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент 
комунальної 
в іасності м. Києва 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

державній
реєстрації);
- рішення про 
відмову у 
задоволенні заяви 
про підкликання 
іаяви

Департамент 
земельних ресурсів 
виконавчого органу 
К иївської міської 
ради (Київської 
м іської державної 
а. іміністрації)

В

7.5 перевірка 
документів на 
наявність підстав 
для зупинення 
державної 
реєстрації.

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого орган\ 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної

В

---- -



відкладення, 
зупинення розгляду 
заяви. прийняття

адміністрації)

рішення про 
державну реєстрацію 
права власності, 
відмови, скасування 
тая ви

Департамент 
комунальної 
власності м. Києва 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

Департамент 
земельних ресурсів 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

7.6 прийняття та 
оформлення 
відповідного 
рішення:

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент 
комунальної 
власності м. Києва 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

Департамент 
земельних ресурсів 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

7.6.1 про відкладення 
( подано заяву про 
державну 
реєстрацію, 
відповідно до якої 
заявлено державну 
реєстрацію права

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

У строк, що 
не
перевищує 
п'яти 
робочих 
днів, або у 
скорочені

і

власності на те саме 
майно)

Департамент 
комунальної 
власності м. Києва 
виконавчого органу

в
терміни - 2 
робочих дні, 
1 робочий 
день. 2



Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
а, іміністрації)

години

Департамент 
земельних ресурсів 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
м іської державної 
адміністрації)

В

7.6.2 про роил яд - 
відновлення 
розгляду заяви

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого органу 
К  иївської м і ської 
ради (Київської 
міської державної 
а. іміністрації)

В

У день 
прийняття 
рішення 
щодо
попередньої
заяви

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент 
комунальної 
власності м. Києва 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

Департамент 
земельних ресурсів 
виконавчого органу 
К иївської м і с ької 
р ий (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

7.6.3 про І\ПШІЄННЯ 
державної реєстрації 
права власності (на 
підставі рішення 
суду про заборону 
вчинення дій, 
пов'язаних з

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

У день
розгляд>
заяви, але у
строк, що не
перевищує
п'яти
робочих

державною 
регс граці і )

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент 
комунальної 
власності м. Києва 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

днів, або у 
скорочені 
терміни - 2 
робочих дні, 
1 робочий 
день. 2 
години

Департамент 
земельних ресурсів 
виконавчого органу 
Київської міської

В



ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

7.6.4 про відмову у 
зупиненні державної 
реєстрації

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації")

В

У день 
розі 1ЯД\ 
заяви.але у 
строк, що не 
перевищує 
п’яти 
робочих

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент 
комунальної 
власності м. Києва 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

в

днів, або у 
скорочені 
терміни - 2 
робочих дні. 
1 робочий 
день, 2 
години

Департамент 
земельних ресурсів 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

7.6.5 про відновлення 
державної ресстрації

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

У  день
реєстрації
рішення
суду про
скасування
рішення
суду про
заборону
вчинення
дій.
пов'язаних з 
державною 
реєстрації в 
базі даних 
заяв

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент 
комунальної 
власності м. Києва 
виконавчого орган; 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

.

Департамент 
земельних ресурсів 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

в



7 0.6 про чупинення 
розгляду заяви (у 
разі відсутності 
документів у 
повному обсязі)

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

у день 
розгляду 
заяви, але, у 
сі рок, що не 
перевищує 
п'яти 
робочих 
днів, або у 
скорочені 
терміни - 2 
робочих дні, 
1 робочий 
день, 2 
години

Департамент 
комунальної 
власності м. Києва 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

Департамент 
земельних ресурсів 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

у разі подання 
заявником 
додаткових 
документів, 
необхідних для 
державної реєстрації 
до раніше поданої 
заяви (після 
прийняття рішення 
про зупинення 
розгляду). - 
виготовлення 
електронних копій 
документів, які 
донесені заявником, 
шляхом сканування 
та розміщення їх у 
базі даних про 
реєстрацію заяв і 
запитів Державного 
реєстру речових 
прав на нерухоме 
майно, редагування 
заяви. її друк та 
проставлення 
підписів

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

Департамент (Центр) 
надамня
адміністративних 
послуг виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації).
V правління (Центр) 
надання
адміністративних 
послуг районних в 
місті Києві 
державних 
адміністрації

в

ЗО днів з
моменту
отримання
заявником
рішення про
зупинення
розгляду

7.6.7

про відновлення 
розгляду заяви 
{заявником у строк 
встановлений 
законодавством 
усунено обставини.

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого органу 
Київської міськиї 
р іди (Київської 
міської державної

в
Після 
усу нення 
обставин, 
що були 
підставою 
для



що оули підставою 
для прийняття 
відповідного 
рішення)

адміністрації)

Департамент 
комунальної 
власності м. Києва 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

Департамент 
земельних ресурсів 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

прийняття 
такого 
рішення, але 
не більше ЗО 
робочих днів 
з момент) 
отримання 
рішення про 
іупинення 
розгляду 
заяви



7.6.8 про державну 
реєстрацію права (з 
відкриттядюзділу. 
без відкриття 
розділу)

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

Департамент 
комунальної 
власності м. Києва 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

В

У день 
розі ІЯД> 
заяви та \ 
строк, іцо не 
перевищу* 
п'яти 
робочих 
днів, або у 
скорочені 
терміни - 2 
робочих дні.
І робочий 
день. 2 
години.
Крім
випадків
зупинення
держав іі ої
реєстрації
(до чае>
віднов пення
розгляду) та
зупинення
розгляду
заяви (якщо
протягом ЗО
робочих днів
з моменту
отримання
рішення
щодо
зупинення
розі ляду
заяви
усунено
обставини.
що були
підставою
для
прийняття 
рішення про 
зупинення 
розгляду 
заяви про 
державн\ 
реєстрацію 
прав та ї\ 
обтяжень 
зазначені >



Департамент 
іє м є л ь н и х  ресурсів 
виконавчого орган}' 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В відгювідном
у рішенні.
розгляд
заяви
ВІДНОВЛЮЄ ІЬ
ся на
підставі
рішення
державного
pet страгора
1ЦОДО
відновлення
розгляду
заяви).
Перебіг
с т р о к у
державної
реєстрації
продовжують
ся з моменту
усунення
обставин.
що стали
піде і авою
для
прийняття
рішення про
зупинення
розгляду.3
урахуванням
часу, що
минув до
його
зупинення



7.6.9 про закриття розділу 
Державного реєстру 
речових прав на 
нерухоме майно та 
реєстраційної справи 
(у зв'язку зі 
знищенням 
нерухомого майна та 
V разі поділу, виділу 
частки, об'єднання 
майна)

Після 
прийняття 
рішення про 
держави) 
реєстрацію, 
проведення 
реєстрацій н 
их дій (крім 
випадків 
зупинення 
державної 
реєстрації 
(до часу 
відновлення 
розгляду) та 
зупинення 
розгля, 1} 
заяви (якщо 
протягом ЗО 
робочих днів 
з моменту 
отримання 
рішення 
щодо
зупинення
розгляду
заяви
усунено
обставини.
що буїи
підставою
для
прийняття
рішення про
зупинення
розгляду
заяви про
державну
реєстрацію
прав та їх
обтяжень
зазначені у
відповідном
у рішенні.
розгляд
заяви
відновлю» гь

ся на
підставі
рішення
державного
реєсіратора
щодо
відновлення
розгляду



заяви).
Перебіг
сгроку
державної
реєстрації
продовжують
ся з моменту
зсунення
обставин.
що стали
підставою
для
прийняття 
рішення про 
зупинення 
розгляду. 3 
урахуванням 
часу, що 
минув до 
його
зупинення

7.6.10 про відмову у 
державній реєстрації

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

в

У день 
розгляду 
заяви, але у 
строк, що не 
перевищує 
п'яти 
робочих 
днів, або у 
скорочені 
терміни - 2 
робочих дні, 
1 робочий 
день, 2 
години

Департамент 
комунальної 
власності м. Києва 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

Департамент 
земельних ресурсів 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

7.7

І

Відкриття розділу, 
внесення записів до 
розділу Державного 
реєстру, перенесення 
відомостей та 
записів, припинення 
прав, закриття

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

У день 
прийнятгя 
відповідного 
рішення



розділу (у зв'язку зі 
знищенням 
нерухомого майна та 
у разі поділу, виділу 
частки, об'єднання 
майна)

Департамент 
комунальної 
власності м. Києва 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

Департамент 
земельних ресурсів 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

1
7.8 Формування

документу за
результатом
розгляду заяви для
подальшого
використання
заявником.

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого орг ану 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

У день
внесення
записів

Департамент 
комунальної 
власності м. Києва 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

Департамент 
земельних ресурсів 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

в

8 Друк витягу 3 
Державного реєстру 
прав про проведену 
державну реєстрацію 
прав з
проставленням 
підпису та печатки 
адміністратора 
центру надання 
адм і н істрати вн их 
послуг та/або 
відповідне рішення 
державного 
реєстратора.

Адміністратор 
центру надання 

ад м і н істрат и в ни х 
послуг

Департамент (Цен тр) 
надання
адмі ні стратив н их 
послуг виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації), 
Управління (Центр) 
надання
адміністративних 
послуг районних в 
місті Києві

в

У момент 
звернення 
заявника



державних
адміністрації

9 За результатами Адміністратор Департамент (Центр* В Забороняєгь
розгляду заяви центру надання надання ся видавати
невідкладно адміністративних адміністративних заявнику
повертаються послуг послуг виконавчого документи
заявникові оригінали органу Київської за
документів, поданих міської ради результатом
для гакої реєстрації (Київської міської розгляду
(крім документів, що державної заяв у сфері
відповідно до закону адміністрації). державної
не повертаються Управління (Центр) реєстрації
заявнику), та за надання прав у
наявності бажання адміністративних строки.
заявника отримати послуг районних в менші, ніж
результати місті Києві ТІ. ї
державної реєстрації державних урахуванням
прав у паперовій адміністрації яких ним
формі - видає витяг з сплачено
Державного реєстру адміністрати
прав про проведену вний збір за
державну реєстрацію державну
прав чи у разі реєстрацію
відмови у прав
проведенні відповідно
державної реєстрації до частин
прав - рішення першої та
державного другої статті
реєстратора щодо 34 Закону
відмови в державній України
реєстрації прав. «Про

державну
Результат надання реєстрацію
ad. V/ ін ісп ірат іншої речових
послуги у  сфері прав на
державної нерухоме
реєстрації майно та їх
оприлюднюється на обтяжень».
вебпорталі
Мін юс т у  для
доступу оо нього
жявника і  метою

:

його перегляду. **



Ю 1Передача Адміністратор Департамент (Центр) Протягом
реєстраційної справи центру надання надання трьох
або документів для адміністративних ад м і н істрат и в н их робочих днів
долученії я до послуг послуг виконавчого з дати
реє страційної справи органу Київської проведення
суб’єкту державної міської ради відповідної
реєстрації прав. (Київської міської державної
державним державної реєстрації.
реєстратором якого адміністрації), В
здійснювався Управління (Центр)
розгляд документів. надання
поштовим адміністративних
відправленням за послуг районних в
описом або нарочно місті Києві
за описом для державних
подальшого адміністрації
зберігання протягом
трьох рок'в. посадова особа із 

зберігання 
реєстраційних 

справ - державний 
ресстратор 

суб'єкта, що 
забезпечує

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
м іської державної 
адміністрації)

у

зберігання Департамент
реєстраційних комунальної

справ, або власності м. Києва
посадова особа виконавчого органу

Уструктурного Київської міської
підрозділу ради (Київської
(відділу, міської державної

управління) адміністрації)
суб'єкта, т о Департамент
забезпечує земельних ресурсів
зберігання виконавчого органу

реєстраційних Київської міської у
справ ради (Київської 

міської державної 
адміністрації)

Механізм оскарження: рішення, дії або бездіяіьність державного ресстрагпора, суб єкта державної 
реєстрації прав можуть бути оскаржені в порядку, визначеному статтею 3~ Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» до Міністерства юстиції 
України, його територіальних органів або до суду.
* Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 01 лютого 2016 року №  48 «Про організаційно-правові заходи, пов'язані з паданням 
адміністративних послуг у  сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, реєстрації місця проживання перебування 
фізичних осіб у меж-ах міста Києва, а також■ наданням відомостей з Державного земельного 
кадастру».
** Після запровадження сервісу.

Заступник начальника управління- 
начальник відділу державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно Ольга ПОЛЯНЦЕВА



З А Т В ЕР Д Ж ЕН О
Наказ Департаменту
} питань реєстрації
виконавчого органу
Київської міської ралі
(Київської міської державної ,
адміністрації) від 41. ^  Л* -У У -і

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  
процесу надання адміністративної послуги з 

державної реєстрації речового права, похідного від права власності

Ліа з/п Етапи
опрацювання

звернення

Відповідальна 
посадова особа 

суб’єкта надання 
а їм  і її істрати вної 

послуги

Структурні 
підрозділі! 

суб’єкта наданни 
адміністраї ивної 

послуги, 
відповідальні за 

етапи (дію, 
рішення)*

Дія 
В- виконує,
У -бере 
участь,
II - погоджує, 
і - затверджує

Строки
виконання

етапів

І Інформування про 
види послуг, 
порядок
заповнення заяви, 
перелік
документів тощо.

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

Департамент 
(Центр)надання 
адміністративних 
послуг виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації).

Управління (Центр) 
надання
адміністративних 
послуг районних в 
місті Києві 
державних 
адміністрації

В

V момент 
звернення

*> За допомогою 
програмних 
засобів ведення 
Державного 
ресстру прав 
формує та 
реєсгруєзаяв\ в 
базі даних заяв за 
умови оплати 
послуг за 
державну 
реєстрацію прав у 
повному обсязі та 
встановлення

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

Департамент 
(Центр)надання 
ад м і н і страт и в н их 
послуг виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації). 
Управління (Центр) 
надання
адм іністрати в н и х 
послуг районних в 
місті Києві

В

У момент 
звернення



особи заявника, а 
також у разі, коли 
заява подасться 
щодо земельної 
ділянки. - ча 
умови наявності в 
Державном) 
земельному 
кадастрі 
відомостей про 
гаку чемельну 
ділянку).

За бажанням 
заявника у заяві 
чачначаеться 
інформація про 
здійснення 3 ним 
чв'ячку
(абонентський 
номер мобільного 
телефона та/або 
адреса 
електронної
ПОШТИ.
У рачі відсутності 
зауважень до 
відомостей, 
зазначених у 
заяві, заявник 
проставляс 
власний підпис на 
ній.

державних
адміністрації

_1 Встановлення 
особи заявника за 
документами, що 
посвідчують таку 
особу.

Перевірка обсягу 
повноважень 
уповноваженої 
особи ча
документами, що 
підтверджують її 
повноваження 
діяти від імені 
іншої особи.

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

Департамент 
(Центр)надання 
адміністративних 
послуг виконавчого 
орі ану Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації). 
Управління (Центр) 
надання
адміністративних 
послуг районних в 
місті Києві 
державних 
адміністрації

в

Під час
формування та 
реєстрації заяви 
у бал і даних чаяв

Під час розгляду 
заяви



Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент 
комунальної 
власності м. Києва 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради ( Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

Департамент 
земельних ресурсів 
виконавчого органу 
Київської МІСЬКОЇ 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

4 Формування 
картки прийому 
відповідної заяви 
та оформлення ЇЇ у 
двох
примірниках.

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних
ПОСЛУГу

Департамент 
(Центр)надання 
адміністративних 
послуг виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації). 
Управління (Центр) 
надання
адміністративних 
послуг районних в 
місті Києві 
державних 
адміністрації

В

Під час
формування та 
реєстрації заяви 
у базі даних чаяв

5 Виготовлення 
електронних 
копій шляхом 
сканування 
поданих 
оригіналів 
документів чи 
відповідно 
оформлених копій 
необхідних для 
державної 
реєстрації прав 
документів у

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

Департамент 
(Центр)надання 
адміністративних 
послуг виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації). 
Управління (Центр) 
надання
ад м і н і страти в н и х 
послуг районних в

в

Невідкладно



випадку, 
передбаченому 
абзацом другим 
пункту 7 Порядку 
державної 
реєстрації 
речових прав на 
нерухоме майно 
та їх обтяжень, 
затвердженим 
постановою 
Кабінету
Міністрів України 
від 25.12.2015 №
1127з
накладенням 
кваліфікованого 
електронного 
підпису особи, 
яка їх виготовила.

місті Києві 
державних 
адміністрації

6 Передача
електронної
заяви.
зареєстрованої у 
базі даних заяв, та 
електронні копії 
оригіналів 
документів, 
необхідних для 
державної 
реєстрації права 
власності, 
виготовлені 
шляхом 
сканування та 
долучені до такої 
заяви.з 
накладенням 
кваліфікованого 
електронного 
підпису особи, 
яка їх виготовила, 
за допомогою 
програмних 
засобів ведення 
Державного 
реєстру прав на 
розгляд суб'єкту 
державної 
реєстрації.

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

Департамент 
(Центр)надання 
адміністративних 
послуг виконавчого 
орі ану Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації). 
Управління (Центр) 
надання
адміністративних 
послуг районних в 
місті Києві 
державних 
адміністрації В

Невідкладно



7 Опрацювання 
заяви про 
реєстрацію 
речового права,
ПОХІДНОГО від
права власності, а 
також документів, 
необхідних для їх 
проведення та 
оформлення 
результату 
надання
адміністративної 
послуги, зокрема:

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

У строк, що не 
перевищує п'яти 
робочих днів 
(крім випадків 
зупинення 
державної 
реєстрації (до 
часу відновлення 
розгляду) та 
зупинення 
розгляду заяви 
(якшо протягом 
ЗО робочих днів 
з момент; 
отримання 
рішення 11І0Л0 
зупинення 
розгляду заяви 
усунено 
обставини, що 
були підставою 
для прийняття 
рішення про 
зупинення 
розгляду іаяви 
про державну 
реєстрацію прав 
та їх обтяжень 
зазначені у 
відповідному 
рішенні, розгляд 
заяви
ВІДНО ВЛЮ Є ! ь ся
на підставі
рішення
державного
реєстратора
щодо
відновлення 
розгляду заяви).

Департамент 
комунальної 
власності м. Києва 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

Департамент 
земельних ресурсів 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

7.1 розгляд заяви та 
документів, 
необхідних для 
проведення 
реєстрації іншого 
речового права

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

Департамент 
комунальної 
власності м. Києва 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

в

Департамент 
земельних ресурсів 
виконавчого органу 
К иївс ької м іс ької 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

в

7.2 встановлення Державний Департамент з
черговості реєстратор прав питань реєстрації
розгляду заяв, що на нерухоме виконавчого органу
надійшли на чайно Київської міської в
розгляд ради (Київської

міської державної
адміністрації)

_ Департамент в



комунальної 
власності м. Києва 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)______
Департамент 
земельних ресурсів 
виконавчого органу 
Ки ївської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

7.3 здійснення 
пошуків у 
Державному 
реєстрі

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)______
Департамент 
комунальної 
власності м. Києва 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)______
Департамент 
земельних ресурсів 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)______

В

В

В

7.4 прийняття га 
оформлення 
рішення:
- про залишення 
заяви без розгляду 
у зв'язку з її 
відкликанням ( у 
разі подання заяви 
про відкликання 
до прийняття 
державним 
реєстратором 
рішення про 
скасування або 
про відмову у 
скасуванні):

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент з 
пи гань реєстрації 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)______
Департамент 
комунальної 
власності м. Києва 
виконавчого органу 
Київської міської 
раг<и (Київської 
міської державної 
адміністрації)______

В

В

Департамент В



- рішення про 
ві лмову у 
шдоволенні заяви 
про відкликання 
заяви

земельних ресурсів 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

7.5 перевірка 
документів на 
наявність підстав 
для зупинення 
державної 
реєстрації, 
відкладення, 
зупинення 
розгляду заяви, 
прийняття 
рішення про 
реєстрацію 
іншого речового 
права, відмови, 
відкладення, 
скасування заяви

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

Департамент 
комунальної 
власності м. Києва 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

Департамент 
земельних ресурсів 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В Перебіг строку 
державної 
реєстрації 
продовжується 3 
моменту 
усунення 
обставин, шо 
стали підставою 
для прийняття 
рішення про 
зупинення 
розгляду, з 
урахуванням 
часу, що минув 
до його 
зупинення

7.6 прийняття та 
оформлення 
відповідного 
рішення:

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент з 
мигань реєстрації 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

У строк, іцо не 
гіеревищуг п'яти 
робочих, днів

Департамент 
комунальної 
власності м. Києва 
виконавчого органу 
Київської міської

В



ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)
Департамент 
земельних ресурсів 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

7.6.1 Про відкладення
(подано заяву про
державну
реєстрацію.
відповідно до якої
заявлено
державну
реєстрацію
(іншою речового
права) на те саме
майно)

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

У  строк, що не 
перевищуе п'яти 
робочих днів І

Департамент 
комунальної 
власності м. Києва 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

в

Департамент 
земельних ресурсів 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

в

7.6.2 про розгляд - 
відновлення 
розгляду заяви

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент з 
пи тань реєстрації 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

в

У день іприйняття 
рішення щодо 
попередньої

Департамент 
комунальної 
власності м. Києва 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

в

Департамент 
земельних ресурсів 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської

в
чаяви

1



міської державної 
адміністрації)

7.6.3 про зупинення 
державної 
реєстрації 
скасування (на 
підставі рішення 
суду про заборону 
вчинення дій. 
пов'язаних з 
державною 
реєстрації)

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

У день розгляду 
заяви. але у 
строк, що не 
перевищуе

Департамент 
комунальної 
власності м. Києва 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

Департамент 
земельних ресурсів 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

п'яти робочих 
днів

7.6.4 про відмову у 
зупиненні 
державної 
ре* страції

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого орган\ 
Київської МкСЬКОЇ 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

У день розгляду 
заяви, але у 
строк, що не 
перевищуе п’яти 
робочих днів

Департамент 
комунальної 
власності м. Києва 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

в

Департамент 
земельних ресурсів 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

в

7.6.5 про відновлення 
розгляду заяви

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної

в

У день 
реєстрації 
рішення суду 
про скасування 
рішення суду 
про заборону 
вчинення дій.



адхміністрації) пов'язаних з 
державною 
реєстрації_Е базі 
даних чаявДепартамент 

комунальної 
власності м. Києва 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

Департамент 
земельних ресурсів 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

7.6.6 ггро зупинення 
розгляду заяви (у 
разі відсутності 
документів у 
повному обсязі )

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

У день розгляду 
заяви, але у 
строк, що не 
перевищуе п'яти 
робочих днів

Департамент 
комунальної 
власності м. Києва 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

в

Департамент 
земельних ресурсів 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

У разі подання 
заявником 
додаткових 
док; ментів, 
необхідних для 
державної 
реєстрації до 
раніше поданої 
заяви (після 
прийняття 
рішення про 
зупинення

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

Департамент 
(Центр) надання 
адміністративних 
послуг виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації). 
Управління (Центр) 
надання
адміністративних

в

ЗО днів з
моменту
отримання
заявником
рішення про
зупинення
розгляду



розгляду), - 
виготовлення 
електронних 
копій документів, 
які донесені 
заявником, 
шляхом 
сканування та 
розміщення їх у 
базі даних про 
реєстрацію заяв і 
запитів 
Державного 
реєстру речових 
прав на нерухоме 
майно, 
редагування 
заяви.її друк та 
проставлення
ПІДПИСІВ.

послуг районних в 
місті Києві 
державних 
адміністрації

7.6.7 про відновлення 
розгляду заяви 
Заявником у 
строк
встановлений 
законодавством 
усунено 
обставини, що 
були підставою 
хія прийняття 
відповідного 
рішення)

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

Після усунення 
обставин, цо 
були підставою 
для прийняття 
такого рішення, 
але не більше ЗО 
робочих ДНІВ 3 
моменту 
отримання 
рішення про 
зупинення 
розгляду заяви

Департамент 
комунальної 
власності м. Києва 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

Департамент 
земельних ресурсів 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В



7.6.8 про державну Державний Департамент з У день розгляду
реєстрацію права реєстратор прав питань реєстрації заяви, але у

(без відкриття на нерухоме виконавчого органу
г !* '■ *■ 4 •»

строк, що не 
перевищуе п'яти

розділу) майно Київської МІСЬКОЇ 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації) В

робочих днів 
(крім випадків 
зупинення 
державної 
реєстрації (до 
часу відновлення 
розгляду1) та 
зупинення 
розгляду заяви 
(якщо протягом 
ЗО робочих днів 
з моменту

Департамент отримання
комунальної рішення щодо

власності м. Києва зупинення 
розгляду заяви

виконавчого органу усунено
Київської міської обставини, що
ради (Київської були підставою
міської державної для прийняття

адміністрації) в рішення про 
зупинення 
розгляду заяви 
про державну 
реєстрацію прав 
та їх обтяжень 
зазначені у 
відповідному 
рішенні, розгляд 
заяви

Департамент відновлюється 
на підставі

земельних ресурсів рішення
виконавчого органу державного
Київської міської в реєстратора
ради (Київської щодо

відновленняміської державної розгляду заяви).
адміністрації)



Перебіг строку 
державної 
реєстрації 
продовжується 1 
моменту 
усунення 
обставин, що 
етапи підставою 
для прийняття 
рішення про 
ÎV  піше ІІНЯ 
розгляду, 3 
урахуванням 
часу, що минув 
до йото 
зупинення

7.6.9 про відмову у
державній
реєстрації

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

У строк, то  не 
перевищує п ' я т и  
робочих

Департамент 
кому пальної 
власності м. Києва 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської

В

днів з дня 
реєстрації 
відповідної



міської державної 
адміністрації)

Департамент 
земельних ресурсів 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

заяви в 
Державному 
реєстрі прав.

7.7 внесення записів
до розділу
(спеціального
розділу)
Державного
реестру (у разі
прийняття

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
м і с ь кої державної 
адміністрації)

В

У строк, що не 
перевищує п'яти 
робочих ДНІВ 3 
дня реєстрації 
відповідної 
заяви в 
Державному 
реєстрі прав.

рішення про 
взяття на облік)

Департамент 
комунальної 
власності м. Києва 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

Департамент 
земельних ресурсів 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

7.8 формування 
документу за 
результатом 
розгляду заяви 
для подальшого 
використання 
заявником

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

У  строк, що не 
перевищує п 'я т и  
робочих ДНІВ 3 
дня реєстрації 
відповідної 
за яви  в 
Державному 
реєстрі прав.

Департамент 
комунальної 
власності м. Києва 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

В

Департамент 
земельних ресурсів 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської

В



міської державної 
адміністрації)

8 Друк витягу 3
Державного
реєстру прав про
проведену
державну
реєстрацію прав,
проставленням
підпису та
печатки
адміністратора
центру надання
адміністративних
послуг та/або
відповідне
рішення
державного
реєстратора.

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

Департамент 
(Центр)надання 
адміністративних 
послуг виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації). 
Управління (Центр) 
надання
адміністративних 
послуг районних в 
місті Києві 
державних 
адміністрації

В

У момент 
звернення 
заявника

9

[

За результатами 
розгляду заяви 
невідкладно 
повертаються 
заявникові 
оригінали 
документів, 
поданих для такої 
реєстрації (крім 
документів, що 
відповідно до 
закону не 
повертаються 
заявнику), та за 
наявності 
бажання заявника 
отримати 
результати 
державної 
реєстрації прав у 
паперовій формі - 
видає витяг з 
Державного 
реєстру прав про 
проведену 
державну 
реєстрацію прав 
чи у разі відмови 
у проведенні 
державної 
реєстрації прав -

Адміністратор 
центру надання 

ад м і н і страти в н и х 
послуг

Департамент 
(Центр)надання 
адміністративних 
пос луг виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації). 
Управління (Центр) 
надання
адміністративних 
послуг районних в 
місті Києві 
державних 
адміністрації В

Забороняється 
видавати 
заявнику 
документи за 
результатом 
розгляду заяв у 
сфері державної 
реєстрації прав у 
строки, менші. 
Н ІЖ  Т І, 3 
урахуванням 
яких ним 
сплачено 
адміністративні 
н збір за 
державну 
реєстрацію прав 
ВІДПОВІДНО до 
частин першої та 
другої статті 34 
Закону України 
«Про державну 
реєстрацію 
речових прав на 
нерухоме майно 
та їх обтяжень».



рішення 
державного 
реєстратора щодо 
відмови в 
державній 
реєстрації прав. 
Результат 
надтшя
адміністративної 
послуги у  сфері 
державної 
реєстрації 
о прій юдп юється 
на вебпортаїі 
Мін Vосту для 
доступу до нього 
заявника з метою  
його перегляду. **

10 Передача 
реєстраційної 
справи або 
документів для 
долучення до 
ре^траційної 
справи суб'єкту 
державної 
реєстрації прав, 
державним 
реєстратором 
якого
здійснювався 
розгляд 
докумен її в. 
поштовим 
відправленням за 
описом або 
нарочно за 
описом для 
подальшого 
зберігання 
протягом трьох 
років.

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

Департамент 
(Центр) надання 
адмі н і страти ви их 
послуг виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації), 
Управління (Центр) 
надання
адміністративних 
послуг районних в 
місті Києві 
державних 
адміністрації

В

Протягом трьох 
робочих днів 3 
дати проведення 
відповідної 
державної 
реєстрації

посадова особа із 
зберігання 

реєстраційних 
справ - державний 

реєстратор 
суб'єкта, що 
забезпечує 
зберігання 

реєстраційних 
справ, або 

посадова особа 
структурного 

підрозділу 
(відділу, 

управління) 
суб’єкта, що

Департамент з 
питань реєстрації 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

У

Департамент 
комунальної 
власності м. Києва 
виконавчого органу 
Київської міської 
рал и (Київської 
міської державної 
адміністрації)

У

Департамент У



забезпечує
зберігання

реєстраційних
справ

земельних ресурсів 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

Механізм оскарження: рішення, д ії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єкта державної 
реєстрації прав можу ть бути оскаржені в порядку, визначеному статтею 3~ Закону У країни «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» до Міністерства юстиції 
України, його територіальних органів або до суду.

* Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 01 лютого 2016рокуЛЬ 48 «Про організаційно-правові заходи, пов'язані з наданням адміністративних 
послуг у  сферах держ авної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців, реєстрації місця проживання'перебування фізичних осіб V межах міста 
Києва, а також■ наданням відомостей з Державного земельного кадастру».

**Після запровадження сервісу

Заступник начальника управління- 
пачальник відділу державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно Ольга ПОЛЯНЦЕВА



ЗА Т В ЕРД Ж ЕН О
Наказ Департаменту
і питань реєстрації
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації) від/Ч  2&ІІУ<і _ЗЧ _-л

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  
процесу надання адміністративної послуги 

внесення ш ін  до записів до Державного реестру речових прав на нерухоме
майно

(у разі якщо відбулося виправлення такої помилки в документах, що 
подавалися для державної реєстрації прав, або відбулася іміна адреси об'єкта

нерухомого майна )

№
і / п

Етапи опрацювання 
звернення

Відповідальна 
посадова особа 

суб’єкта 
надання 

адміністративно 
ї  послуги

Структурні 
підрозділ II 

суб’єкта 
надання 

адмінісіратив 
ної послуги, 

відповідальні 
за етапи (дію, 

рішення)*

Дія 
В- виконує,
У -бере > час і ь, 
ГІ - 110Г0ДЖ>’С,
Д - затверджує

Строки
виконання

етапів

1. інформування про види 
послуг, порядок 
заповнення заяви, 
перелік док; ментів 
то то.

Адміністратор 
центру надання 

адм і н іетрати вн и \ 
послуг

Департамент
(Центр)
надання
адміністративн
их послуг
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації).

Управління 
(Центр) 
надання 
адміністративн 
их послуг 
районних в 
місті Києві 
державних 
адміністрації

В

У момент 
звернення

2. За допомогою 
програмних засобів 
ведення Державного 
реєстру прав формує та 
реєструє заяву в базі 
даних заяв за умови 
оплати послуг за 
державну реєстрацію
U n a R  V n O R H O M V  обсязі

Адміністратор 
центр\ надання 

адміністративних 
послуг

Департамент
(Центр)
надання
адміністративн
их послуг
виконавчого
органу
Київської
м іської пати

В

У момент 
звернення



та встановлення особи (Київської
заявника. міської

За бажанням державної
заявника у заяві адміністрації}.
зазначається
інформація про Управління
здійснення 3 ним (Центр)
зв'язку(абонентський надання
номер мобільного адміністративн
телефона та'або адреса их послуг
електронної пошти). районних в

У разі відсутності місті Києві
зауважень до державних
відомостей, зазначених адміністрації
у заяві, заявник
проставляє власний
підпис на ній.
Встановлення особи Адміністратор Департамент ПІД час! заявника за центру надання (Центр) формування
документами, що ад м ін і страти в н 11 \ надання та реєстрації
посвідчують таку послуг адміністративн заяви у базі
особу. их послуг

виконавчого
органу

даних заяв

Перевірка обсягу Київської Під час
повноважень міської ради розг тяду
уповноваженої особи за (Київської заяви
документами, що м іської
підтверджують її державної В
повноваження діяти під адміністрації).
імені іншої особи.

У правління
(ІДен гр) 
надання 
адміністративн 
их послуг 
районних в 
місті Києві 
державних 
адміністрації
Департ амент з
питань
реєстрації

Державний виконавчого
реєстратор прав органу

на нерухоме Київської В
майно міської ради 

(Київської 
міської 
державної 
адміністрації)
Департамент
комунальної
власності м.
Києва ІЗ
виконавчого
органу
Київської



міської ради 
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації)
Департамент
земельних
ресурсів
виконавчого
органу
Київської
міської ради
( Київської
міської
державної
адміністрації)

ї ї

4. Формування картки 
прийому відповідної 
заяви та оформлення її 
у двох примірниках.

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

Департамент
(Центр)
надання
адміністративн
их послуг
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації).

Управління 
(Центр) 
надання 
адміністративн 
их послуг 
районних в 
місті Києві 
державних 
адміністрації

В

Під час 
формування 
та реєстрації 
заяви у базі 
даних заяв

%

!

Виготовлення 
електронних копій 
шляхом сканування 
поданих оригіналів 
документів чи 
відповідно оформлених 
копій необхідних для 
державної реєстрації 
документів у випадку, 
передбаченому абзацом 
другим пункту 7 
Порядку державної 
реєстрації речових прав 
на нерухоме майно та 
їх обтяжень, 
затвердженим 
постановою Кабінету 
Міністрів України від 
25.12.2015 № 1127 з

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

Департамент
(Центр)
надання
адміністративн
их послуг
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації).

Управління 
(Центр) 
надання 
адміністративн 
их послуг

В

1 іевідкладно



накладенням 
кваліфікованого 
електронного підпису 
особи, яка їх 
виготовила.

районних в 
місті Кисві 
державних 
адміністрації

Передача електронної Адміністратор Департамент
заяви.зареєстрованої у центру надання (Центр)
базі даних заяв, га адміністративних надання
електронні копії послуг адміністративн
оригіналів до кумен ті в. их послуг
необхідних для виконавчого
державної реєстрації, органу
виготовлені шляхом Київської
скану вання та долу чені міської ради
до такої заяви,з (Київської
накладенням міської
кваліфікованого державної
елекіронної о підпису адміністрації).
особи, яка їх
виготовила, за Управління
допомогою програмиих (Центр)
засобів ведення надання
Де ржа в н о і о per с тру адміністративн
прав на розгляд их послуг
суб'єкту державної районних в
реєстрації. місті Києві

державних
адміністрації

Невідкладно

В

Опрацювання заяви про 
внесення змін, а також 
документів, необхідних 
для їх проведення та 
оформлення результату 
надання
адміністративної 
послуги, зокрема:

7.1 розгляд заяви та
документів, необхідних 
для і гро ведення 
реєстрації внесення 
змін

7.2 встановлення
черговості розгляд} 
заяв, що надійшли на 
розгляд

7.3 здійснення пошуків у 
Державному регетрі

Департамент з
питані.
реєстрації
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

Державшій 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент 
комунальної 
власності м. 
Києва
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
Департамент
земельних
ресурсів
виконавчою
органу
Київської

В

У строк, що 
не
перевищує 
одного 
робочого 
дня з дня 
реєстрації 
відповідної 
іаявп в 
Державному 
реєстрі прав

В

В



прийняття та 
оформлення рішення:
- про залишення заяви 
без розгляду у зв'язку з 
її відкликанням ( у разі 
подання заяви про 
відкликання до 
прийняття державним 
реєстратором рішення 
про скасування або про 
відмову у скасуванні);
- рішення про відмову у 
задоволенні заяви про 
відкликання заяви

перевірка документів 
на наявність підстав 
для зупинення 
державної реєстрації, 
відкладення, прийняття 
рішення про внесення 
змін, відмови
прийняття та 
оформлення 
відповідного рішення:

міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

Про відкладення 
(подано заяву про 
державну реєстрацію, 
відповідно до якої 
заявлено державну 
реєстрацію (внесення 
змін) на те саме майно)

Департамент з
питань
реєстрації
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент 
комунальної 
власності м. 
Києва
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
Департамент
земельних
ресурсів
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної

В

У строк, що 
не
перевищує 
одного 
робочого 
дня з дня 
реєстрації 
відповідної 
заяви в 
Державному 
реєстрі прав

В

В



адміністрації)

7.6.2 про зупинення 
державної реєстрації 
внесення змін (на 
підставі рішення суд} 
про заборону вчинення 
дій. пов'язаних з 
державною реєстрації 
та/або заяви власника 
про заборону)

Департамент з
питань
реєстрації
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

В

У строк, що 
не
перевищуг 
одного 
робочого 
дня з дня 
регсг рації 
відповідної 
заяви в 
Державном} 
регстрі прав

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент 
комунальної 
власності м. 
Києва
виконавчого 
орган\ 
Київської 
міської ради 
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації)

В

Департамент
земельних
ресурсів
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

В

7.6.3 про відмову у 
зупиненні державної 
реєстрації

Державний 
реєстратор прав

Департамент з
питань
реєстрації
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

В

У строк, що 
не
перевищує 
одного 
робочого 
дня 3 дня 
реєстрації 
відповідної 
заяви в 
Державном} 
реєстрі прав

на нерухоме 
майно

Департамент 
комунальної 
власності м. 
Києва
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної

В



адміністрації)

Департамент
земельних
ресурсів
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

В

7.6.4 про відновлення 
державної реєстрації

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент з
питань
реєстрації
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

В

У день
реєстрації
рішення
суду про
скасування
рішення
суду про
заборону
вчинення
дій,
пов'язаних з 
державною 
реєстрації в 
базі даних 
заяв

Департамент 
комунальної 
власності м. 
Києва
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

В

Департамент
земельних
ресурсів
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

В

7.6.5

і

про розгляд - 
відновлення розгляду 
заяви

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент з
питань
реєстрації
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

В

У день 
прийнягтя 
рішення 
щодо
попередньої
заяви



Департамент 
комунальної 
власності м. 
Києва
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
Департамент
земельних
ресурсів
виконавчою
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

В

В

7.6.6 про внесення змін до 
запису

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент з
питань
реєстрації
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
Департамент 
комунальної 
власності м. 
Києва
виконавчого 
органу 
Київської 
міської ради 
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації)
Департамент
земельних
ресурсів
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

В

У строк, що 
не
перевищує 
одного 
робочого 
ДНЯ З дня 
реєстрації 
відповідної 
заяви в 
Державному 
реєстрі прав

В

В



І' 7 про відмову у внесенні 
змін до запису

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент з
питань
реєстрації
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
Департамент 
комунальної 
власностім 
Києва
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
Департамент
земельних
ресурсів
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

В

В

В

У строк, що 
не
гЛревищус 
одного 
робочого 
дня з дня 
реєстрації 
відповідної 
заяви в 
Державному 
реєстрі прав

7.7 внесення записів про 
зміни (у разі прийняття 
рішення про внесення 
змін)

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент з
питань
реєстрації
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
Департамент 
комунальної 
власності м. 
Києва
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

В

В

У  строк, що 
не
перевищує 
одного 
робочого 
дня з дня 
реєстрації 
відповідної 
заяви в 
Державному 
реєстрі прав



Департамент
земельних
ресурсів
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

В

7.8 формування документу 
за результатом 
розгляду заяви для 
подальшого 
використання 
заявником

Державний 
реєстратор прав 

на нерухоме 
майно

Департамент з
питань
реєстрації
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

В

У строк, що 
не
перевищує 
одного 
робочого 
ДНЯ 3 дня 
реєстрації 
відповідної 
заяви в 
Державному 
ре(стрі прав

Департамент 
комунальної 
власності м. 
Києва
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

В

Департамент
земельних
ресурсів
виконавчого
орган>
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

В

8. Друк витягу 3 Адміністратор Департамент У момент
Державного реєстру центру надання (Центр) звернення
прав про проведену адміністративних надання заявника
державну реєстрацію послуг адміністративн
прав, проставленням их послуї
підпису та печатки виконавчого
адм ініст ратора центру органу В
надання Київської
адм і н і с трати в н их міської ради
послуг га/або (Київської
відповідне рішення міської
державного державної
реєстратора. адміністрації). ____



Управління 
(Центр) 
надання 
адміністративн 
их послуг 
районних в 
місті Києві 
державних 
адміністрації

|

9. За результатами 
розгляду заяви 
невідкладно 
повергаються 
заявникові оригінали 
документів, поданих 
для такої реєстрації 
(крім документів, що 
відповідно до закону не 
повергаються 
заявнику), та за 
наявності бажання 
заявника отримати 
результати державної 
реєстрації у паперовій 
формі - видає витяг з 
Державного реєстру 
прав про проведену 
державну реєстрацію 
чи у разі відмови у 
проведенні державної 
реєстрації - рішення 
державного 
реєстратора щодо 
відмови в державній 
реєстрації.
Результат надання 
аоміністраппіаної 
послуги у  сфері 
дерм авн оі реестра ції 
оприлюонюстьея на 
вебіюртсті Мін 'юсту 
Оля доступу до нього 
заявника з метою його 
перегляду. **

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

Департамент
(Центрі
надання
адмінісгративн
их послуг
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації),

Управління 
(Центр) 
надання 
адміністративн 
их послуг 
районних в 
місті Києві 
державних 
адміністрації

В У строк, що 
не
перевищує 
одного 
робочого 
ДНЯ 3 іня 
реєстрації 
відповідної 
заяви в 
Державному 
реєстрі прав

10. Передача реєстраційної 
справи або документів 
для долучення до 
реєстраційної справи 
суб'єкту державної 
реєстрації прав, 
державним 
реєстратором якого 
здійснювався розгляд 
документів, поштовим 
відправленням за 
описом або нарочно за 
описом для подальшого

Адміністратор 
центру надання 

адміністративних 
послуг

Департамент
(Центр)
надання
адміністративн
их послуг
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації),

В

Протягом
трьох
робочих днів
з дати
проведення
відповідної
державної
реєстрації



зберігання протягом
трьох років. Управління 

(Центр) 
надання 

адміністративн 
их послуг 

районних в 
місті Києві 
державних 

адміністрації

Департамент з
питань

посадова особа із
реєстрації
виконавчого

зберігання органу
реєстраційних Київської У

справ - державний міської ради
реєстратор (Київської

суб'єкта, що міської
забезпечує державної

*

зберігання адміністрації)
реєстраційних Департамент

справ, або кому пальної
посадова особа власності м.
структурного Києва

підрозділу виконавчого
(відділу. органу Ууправління) Київської

суб'єкта, що міської ради
забезпечує (Київської
зберігання міської

реєстраційних державної
справ адміністрації)

Департамент
земельних
ресурсів
виконавчого
органу
Київської У
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

іМеханізм оскарження: рішення, д ії або бездіяльність державного реєстратора, с у б ’єкта державної 
реєстрації прав можуть бути оскаржені в порядку визначеному статтею З 7 Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме манно та їх обтяжень» до Міністерства юстиції 
України, його територіальних органів або до суду.
* Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 01 лютого 20]6 року ЛЬ -/8 «Про організаційно-правові заходи, пов'язані з наданням адміністративних 
послуг у сферах держ авної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяж ень, юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців, реєстрації місця прож ивання перебування фізичних осіб у межах міста 
Києва, а також• наданням відомостей з Державного земельного кадастру».
** Після запровадження сервісу

Заступник начальника управління- 
начальник відділу державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно Ольга ІЮ ЛЯН Ц ИІД



З А Т В ЕР Д Ж Е Н О
Накаї Департаменту
і питань реєстрації
виконавчого оріану
Київської міської ралн
(Київської міської державної
адміністрації) від і -ІІоірМ. №  ЛУ -з

ІНФОРМ АЦІЙНА КАРТКА  
адміністративної послуги з 

надання інформації з Державного ресстру речових прав на нерухоме майно 
__  __  у формі інформаційної  довідки

Інформація про центри надання адміністративної послуги
1 Місцеїнахо гження центрів надання адміністративної послуї и

найменування адреса телефони, електронна 
адреса

1.1 Департамент (Центр) надання 
адміністративних послу г 

виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської 

державної адміністрації)

02081. м. Київ, 
вул. Дніпровська 
набережна. 19-6

Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

е-таіі:
спар(а;куі vcity.fiov.ua

1.2 Управління (Центрі надання 
адміністративних послуг 

Голосіївської районної в місті Києві 
державної адміністрації

03039, м. Київ, 
проспект 

Голосіївський. 42

Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

с-таіі: 
спгцї.цоїоБГйкіткІа. fiov.ua

1.3 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації

02068, м. Київ, 
вул. Олійника. 21

Тел: (044) 202-60-38: 
(044) 202-60-39 

е-таіі: 
kerivnik@kmda.gov.ua

1.4 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Деснянської районної в місті Києві 
державної адміністрації

02225. м. Київ, 
проспект 

Маяковського, 29

Тел: (044) 202-60-38: 
(044) 202-60-39 

е-таіі:
спао desnrdafekmda.eov.ua

02166. м. Київ, 
проспект Лісовий. 39а

Гел: (044) 202-60-38: 
(044) 202-60-39 

е-таіі:
спар иейі^а(йіктиа.gov.ua

1.5 Управпіння (Центр) надання 
адміністративних послуї 

Дніпровської районної в місті Києві 
державної адміністрації

02160, м. Київ, 
вул. Харківське шосе. 

18

Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

е-таіі: 
спаоі Kaikmda.eov.ua

1.6 Управління ( Центр) надання 
адміністративних послуг 

Оболонської районної в місті Києві 
держави ої адм і ністрації

Е

04205. м Київ, 
вул. Маршала 

Тимошенка. 16

Гел: (044) 202-60-38: 
(044) 202-60-39 

е-таіі: 
ocnap@kmda.gov.ua

mailto:kerivnik@kmda.gov.ua
mailto:ocnap@kmda.gov.ua


1.7 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг Гіечерської 

районної в місті Києві державної 
адміністрації

01010. м. Київ, 
пул. Михайла 
( )меляновича- 
Павленка. 15

Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail:
спар peclirdafoikmda.HOv.ua

1.8 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Подільської районної в місті Києві 
державної адм і н і страції

04071, м. Київ.
вул.

Косгянгинівська. 9/6

Тел: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail:
cnapjxidilrda@kmda.gov.ua

04123, м. Київ. 
вул.Червонопільська.14 
’ /14

Тел: (044)202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail:
cnap_podilrda@kmda.gov.ua

1.9 Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Святошинської районної в місті 
Києві державної адміністрації

03115. м. Київ, 
проспект Перемоги. 97

Тел(044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail: 
cnapsrda@kievcity.gov.ua

1.10 Управління (Центр) падання 
адміністративних послуг 

Солом'янської районної в місті 
Києві державної адміністрації

03020. м. Київ, 
проспект 

Пові грофлотський.41

Тел.: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail:
спар so 1 ог( с і к vivcitv.uov.ua

03087. м. Київ, 
бульвар Чоколівськнй, 

40

Тел.: (044) 202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail:
спар solonakvivcity.uov.ua

t . l l Управління (Центр) надання 
адміністративних послуг 

Шевченківської районної в місті 
Києві державної адміністрації

01054, м. Київ, 
вул. В. Хмельницького, 
' 24

Тел: (044)202-60-38; 
(044) 202-60-39 

e-mail: 
cnap(2;shev.kmda. цо\\ ua

01054. м. Київ, 
бульвар Т. Шевченка. 

26/4

Тел: (044) 202-60-38; 
(044)202-60-39 

e-mail: 
cnapfaishev.kmda.eov.ua

2 Інформація щодо режиму роботи 
центру надання адміністративної 

пос;і\ і н

Режим роботи:

День тижня Часи прийомч
понеділок - п'ятниця vO О t 00 с о

субота
неділя

Вихідний

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
3 Закони України Закон України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
Закон України «.Про адміністративні послуги».

mailto:cnapjxidilrda@kmda.gov.ua
mailto:cnap_podilrda@kmda.gov.ua
mailto:cnapsrda@kievcity.gov.ua


4 Акти Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України від 
25.12.2015
№  1127 «Про Порядок державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (зі змінами): 

постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 
№  1141 «Про затвердження Порядку ведення 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» 
(зі змінами).

5 Акти центральних органів 
виконавчої влади та Інших 
чісиевпх органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування

Наказ Міністерства юстиції України від 28 березня 
2016 року №  898/5 «Про врегулювання відносин, 
пов’язаних з державною реєстрацією речових прав на 
нерухоме майно, що розташоване на тимчасово 
окупованій території України», зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 29 березня 2016 року за 
№ 468/28598 (зі змінами);

наказ Міністерства юстиції України від 21 листопада 
2016 року № 3276/5 «Про затвердження Вимог до 
оформлення заяв та рішень у сфері державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», зареєстрований у Міністерстві юстиції 
України 21 листопада 20!6 року за №  1504/29634 (зі 
змінами);

рішення Київської міської ради від 28 липня 2016 
року №  861/861 «Про визначення переліку 
адміністративних послуг, які надаються через центри 
надання адміністративних послуг в місті Києві».

Умови отримання адміністративної послуги
ь Підстава для отримання 

адміністративної послуги
Звернення заявника - фничної або юридичної особи 

до адміністратору центр) надання адміністративних 
послуг або помічника нотаріуса:

через веб-портал Мін'юсту надається особі, яка 
бажає отримати інформацію та ідентифікована шляхом 
використання кваліфікованого електронного підпис}.

Для посадових осіб органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, судів, органів Національної 
поліції, органів прокуратури, органів Служби безпеки 
України. Бюро економічної безпеки України, 
Національного банк} України. Національного 
антикору пцій ного бюро України, Національного 
агентства з питань запобігання корупції, приватних 
виконавців, адвокатів, нотаріусів інформація з 
Державного реєстр) прав у зв'язк} із здійсненням 
ними повноважень, визначених законом, надається за 
суб'єктом права чи за об'єктом нер}\омого майна в 
електронній формі шляхом безпосереднього доступу 
до Державного реєстру прав, за умови ідентифікації 
відповідної посадової особи за допомогою 
електронного цифрового підпису. Порядок доступу до 
Державного реєстру нрав визначається Кабінетом 
Міністрів України, крім випадків, передбачених цим 
Законом.

Національному агентству з питань запобігання 
корупції надається також безпосередній 
автоматизований дост}п до Єдиного державного



реєстру.
Центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування га реалізуй державну 
фінансову та бюджетну політику, під час здійснення 
верифікації та моніторингу державних виплат 
безоплатно отримує відомості з Державного реєстру 
прав и електронній формі у форматі бази даних, витягу 
та/або в іншій формі на підставі договорів про обмін 
інформацією, укладених з технічним адміністратором.

Бюро економічної безпеки України безоплатно 
отримує відомості з Державного реєстру прав в 
електронній формі у форматі бази даних, витягу та/або | 
в іншій формі на підставі договорів, укладених з 
тех н і ч н и м адм і н істраторо м.

7 Перелік документів, необхідніїV 
для отримання адміністративної 
послуги

1. Заява (адміністратор центру надання 
адміністративних послуг або помічник нотаріуса, 
державний реєстратор за допомогою програмних 
засобів ведення Державного реєструг прав формує та 
реєструє заяву в базі даних заяв за умови оплати 
посл\ г за державну реєстрацію прав у повному обсязі 
та встановлення особи заявника.

За бажанням заявника у заяві зазначається 
інформація про здійснення з ним зв'язку 
(абонентський номер мобільного телефона та/або 
адреса електронної пошти).

У разі відсутності зауважень до відомостей, 
зазначених у заяві, заявник проставляє власний підпис 
на ній.

Піл час формування та реєстрації заяви державний 
реєстратор, уповноважена особа відповідно до закон) 
встановлює особу.
2. Документи. що підтверджують сплату 
адмініс гративного збору або справляння в повному 
обсязі адміністративного збору через Інгернет з 
використання платіжних систем або в інший спосіб, 
визначений договором про надання сервісної послуги.

8 Спосіб подання документів, 
необхідних для отримання 
адміністративної послу гн

Надання інформації в паперовій формі проводиться 
за заявою заявника або уповноваженої особи.

Інформація з Державного реєстру прав в 
електронній формі надається автоматично 
програмними засобами ведення Реєстру через веб
портал Мін’юсту, у тому числі з використанням 
сервісної послуги у формі прикладного програмного 
інтерфейсу Реєстру..

9 Платність (безоплатність) 
надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга надається платно.
Наданню інформації з Державного реєстру прав у 

паперовій формі передує справляння в повному обсязі 
адміністративною збору.

У разі обрання особою варіанта отримання 
інформації з Державного реєстру прав про 
зареєстровані речові права в цілому щодо суб'єкта 
речового права, обтяження адміністративний збір 
справ іяється в установленому законом розмірі з 
розрахунку за кожні 25 сторінок інформації.



За надання інформації з Державного реєстру прав 
в електронній формі з використанням сервісної 
послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу 
зазначеного Реєстру адміністративний збір 
справляється щомісяця в установленому законом 
розмірі з розрахунку за одну годину можливості 
використання такого інтерфейсу.

У разі надання інформації про відсутність 
зареєстрованих речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень у Державному реєстрі прав та його 
невід’ємній архівній складовій частині 
адміністративний збір за надання інформації не 
повертається.

Плата за надання інформації з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно справляється у 
відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня 
календарного року, в якому подаються відповідні 
документи для проведення державної реєстрації прав, 
та округлюється до найближчих 10 гривень.

Інформація з Державного реєстру прав не надається 
фізичним та юридичним особам у разі невнесення 
плати за надання інформації або внесення її не в 
повному обсязі.

За отримання інформації з Державного реєстру прав 
у порядку, передбаченому' статтею 32 цього Закону, 
справляється адміністративний збір у такому розмірі: 
0,025 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - 
отримання інформації в паперовій формі:

0.0125 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - 
отримання інформації в електронній формі:

10 Строк надання адміністративної 
послуги

В режимі реального часу.

11 Перелік підстав для відмови Інформація з Державного реєстру прав не надається 
фізичним та юридичним особам у разі невнесення 
плати за надання інформації або внесення її не в 
повному обсязі.

12 Результат надання 
адміністративної послуги

- інформаційна довідка з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно за допомогою 
програмних засобів ведення Державного реєстру прав;

- рішення про відмову.
13 Способи отримання відповіді 

(результату)
Рішення державного реєстратора про відмову (за 

бажанням заявника) може бути надано у паперовій 
формі шляхом його друку за допомогою програмних 
засобів ведення Державного реєстру прав на аркушах 
паперу форматом А4 (210 х 297 міліметрів) без 
використання спеціальних бланків, проставлення 
підпису та печатки державного реєстратора.

Інформаційна довідка з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно за бажанням заявника може 
бути отриманий у паперовій формі.

Через центри надання адміністративних послуг.



нотаріусів.
Веб портал Мінюсту.*

*ІІісля доопрацювання порталу електронних сервісів, який буде забезпечувати можливість подання 
таких документів в електронній формі

Заступник начальника управління - 
начальник відділу державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно Ольга ПОЛЯНЦЕВА


