
ЗАТВЕРДЖЕНО
РІаказ управління з питгінь державної 
реєстрації Черкаської міської ради 
від ^  ^  ^

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  
адміністративної послуги 
внесення: змін до записів 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Центр надання адміністративних послуг Черкаської міської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної посл^уги 
та/або центру надання адміністративних посітуг

Місцезн ахо дження Черкаська область, м. Черкаси, в)ш. Благовісна, І 70,

Інформгщія щодо режиму 
роботи

понеділок, середа, п ’ятниця:
з 8.00 до І7.р0,обідня перерва з І2.00 до ІЗ.00, з ІЗ.00 до
14.00, залежно від поденного обліку робочого часу, 
встановленого правилами внуфішнього трудового
розпорядку для окремого працівника, незалежно від
тривалості та почгітку робочого дня, його закінчення та 
тривалості перерви ;на обід
вівторок, четвер:
з 8.00 до І7.оЬ, обідня перерва з І2.00 до ІЗ.00; 
з 9.00 до 20.00, обідня перерва з І4.00 до І 5.00, 
субота:
з 8.00 до І5.Ьо, обідня перерва з І 1.00 до І2.00, з І2.00 до
13.00, залежно від поденного обліку робочого часу, 
встановленого п:равилами внутрішнього трудового
розпорядку для окремого працівника, незалежно від
тривалості тії початку робочого дня, його закінчення та 
тривалості перерви на обід

Телефо:н/факс (довідки), 
адреса електронної пошти та 
веб-сайт

тел.(0472) 33-07-0І, тел./факс: (0472)
е-таіі: спар_с1іегказу@икі.пе1;

16-0І-83

Норімативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

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

Акти Кабінету Міністрів 
України

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 
20 І 5 року № І І 27 «Про державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень» (зі змінами), 

постанова Кабінету Міністрів від 26 жовтня 2011 року 
№ 1141 «Про затвердження Порядку ведення Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно» (зі змінами)

Акти центральних органів 
виконавчої влади

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 юсти:ції України 21 листопада



2016 року за№  1504/29634

Умови отримання адміністративної послуги

Підстава для отримання 
адмінісіративної послуги

Заява заявника до суб’єкта державної реєстрації, державного 
реєстратора речових прав на нер;ухоме майно, визначених 
Законом України «Про державну реєстра:цію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень», фронт-офісу

Вичерпний перелік 
ДОКуМЄЕ[ТІВ, необхідних для 
отримаЕ[ня адмініст]іативної 
послуги

Для внесення змін до записів Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно подаються: 

заява про внесення змін до записів Державного реєстру 
речових пра]  ̂ на нерухоме майно та їх обтяжень (під час 
формування та реєстрації заяви державний реєстратор, 
уповноважена особа встановлює особу заявника)

Встановлення особи здійснюється за паспортом громадянина 
України або за іншим документом, що посвідчує особу та 
підтверджує громадянство України, передбаченим Законом 
України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та 
документи, що підтверджують громадянство України, 
посвідчують особу чи її спеціальний статус».

Особа інозенірі та особа без громадянства встановлюються за 
паспортним документом іноземця.

У разі подання заяви уповноваженою на те особою державний 
реєстратор, уповноважена особа перевіряє обсяг повноважень 

на підставі документа, що підтверджує її 
діяти від імені іншої особи.

Обсяг повноважень особи, уповноваженої 
юридичної особи, перевіряється на підставі 
містяться в Єдиному державному реєстрі 
фізичних осіб̂  -  підприємців та громадських 
допомогою порталу електронних сервісів.)', 

документи.

такої особи 
повноваження

діяти від імені 
відомостей, які 
юридичних осіб, 

формувань, за

що підтверджують сплату адміністративного 
збору (крім І випав[ків, коли особа звільнена від сплати 
адміністративного збору);

документ, у якому виявлено технічну помилку (у разі 
внесення відповідних змін у зв’язку із виявленням технічної 
помилки).

у  випадках, передбачених Законом України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
Порядком державної реєстрації црав на нерухоме майно та їх 
обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 25 грз'дня 2015 року № 1127 «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 
додатково полаються інші документи

Спосіб подання документів, 
необхідних для отримання 
адміністративної послуги

Документи подаються заявником особисто або 
уповноваженою ним особою у паперовій формі

10 Платність (безоплатність) 
надання адміністративної 
послуги:

Адміністративна послуга надається платно, крім випадків 
передбачених статігею 34 Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 
Адміністративний збір:

за внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому 
числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини 
заявника - 0,()4 розміру мінімальної заробітної плати.



Звільняються рід сплати адміністізативного збору під час 
проведення державної реєстрації речових прав:
1) громцодни, віднесені до категорій 1 і 2 гіостраждалих 

внаслідок Чорнобиліьської катастрофи;
2) громадани! віднесіені до категорії З постраж,[і;алих 

внаслідок Чорінобильської катастрофи, які постійно 
проживають до відселення чи самостійного переселення або 
постійно працюють на території зогі відчуження, безумовного 
(обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за 
умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або 
відпрацювали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення 
не менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного 
відселення - не менше трьох років;
3) громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок 

Чорноби:пьської катастрофи, які постійно пращоють і 
проживають або постійно проживають на території зони 
посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що станом 
на 1 січшя 19^3 року вони прожили або відпрацювали в цій 
зоні не менше чотирьох років;
4) інваліди Великої Вітчизняної війни, особи із числа 

^асників ант^ітерористичної операції, яким надано статус 
інваліда війни або учасника бойових дій, та сім:’ї воїнів 
(партизанів), які запанули чи пропани безвісти, і прирівняні 
до них у встановленому порядку особи;
5) інваліди 1 та 11 груп;
6) Національний банк України;
7)органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування;
8) інші особи за рішенням сільської, селищної, міської ради, 

виконавчий о^ган яісої здійснює функції суб’єкта державної 
реєстрації прав.

За надання інформації у паперовій Формі - 0,025 розміру 
мінімальної заробітної плати;
За надання інформації в електронній Формі - 0,0125 розміру 
мінімальної зкробітної плати.

Органи держ£шної влади, органи місцевого 
самоврядування, суди, органи прокуратури, органи Служби 
безпеки України, Національний банк України, органи 
Національної поліції, Національне антикорупційне бюро 
України, Національне агентство з питань запобігання 
корупції звільняються від плати за нсідання інформації з 
Державного реєстру прав у зв’язку із здійсненням ними 
повноважень; визначених законом

11 Строк видання 
адміністративної послуги

Надається у строк, що не перевищує одного робочого дня з 
дня реєстрації заявЕї про внесення змін до запису Державного 
реєстру речобих прав на нерухоме майно

12 Переліг: підстав для 
зупинення розгляду 
документів, поданих для 
державної реєстрації

1) подання документів для державної реєстрації прав не в 
повному обсязі, передбаченому законода]вство:м;

2) неподання заявником чи неотримання державним 
реєстратором у порядку, визначеному у пункті З 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 
державної реєстрації прав;

3) направлення запиту до суду про отримання копи 
рішення суду

Перелік підстав для відмови 
у державній реєстрації

заявлене речове право, обтяження не підлягають державній
реєстрації відповідно до Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

подані доі^ументи не дають змоги встановити набуття,
зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх
обтяження;

•  і  .  .наявні суперечності між заявленими та вже
зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх 
обтяженнями-

наявні зареєстровані обтяження речових прав на нерухоме 
майно;

відповідні зміни до записів Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно уже внєсєїіі; 

із заявою звернулась неналежна особа; 
надходженая відповідно до Порядку державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, 
затвердженог|о постановою Кабінету Міністрів України 
від 25 грудня 2015 року «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (зі змінами) 
відомостей з Державного земельного кадастру про 
відсутність в останньому відомостей про земельну ділянку.

Рішення пр^ відмову у  внесенні змін до запису Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно повинно містити 
вичерпний перелік обставин, що стали підставою для його 
прийняття

14 Результат надання 
адміністративної послуги

Внесення фідповідного запису до Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно та  витяг з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно в паперовій (у разі 
виявлення такого бажання заявником).

Рішення про відмову у внесенні змін до запису Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно

15 Способи отримання відповіді 
(результату)

Результату надання адміністративної послуги у  сфері 
державної реєстрації оприлюднюються на веб-порталі Мін ’юсту 
для доступу дд неї заявника з метою її перегляду '̂ .

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

Рішення про відмову у проведенні державної реєстрації 
речових прав та їх обтяжень за бажанням заявника може бути 
отримане у паперовій формі

*  Після запровадження сервісу. 

Начальник управління С.Й. Крамар


