ЗАТВЕРДЖЕНО

HaKaз .Д,епартамепr,у,t пн,]ань реt сr,рацii
BпKoHaBrIor.o орr,апу Кпiвськоi uicbKoi
ради (Киiвськоi MicbKoi лержавпоi
алмiнiстрачii) вiл 02.07,20l9 Л! 3ti-;
(в рслакчii нака]у Департаиенту , пптань
рессr,рацii виконавчоl о opl,aH}, Киiвськоi
MicbKoi рали ( Кпiвськоi rricbKoi .tcpiнaBHoi
хдмiнiстрацii) вiд 26.09.20l9 Nе 5l-r)

IНФОРМАЦIИНА КАРТКА
ад}tiнiстративноi посл\,гrl
внесення змiн до заппсiв ло Державного ре€стру речових прав на Hepvxo re
майно у зв'язкл,iз lмiною вiдомостей про нерухоме майно, право власностi та
сl,б'€кта (су,б'сктiв) цього права, iншi речовi права та суб'€tсга (сl,б'сктiв) чпх
прав, обтя,rtення прав на Hepvxoмe маЙно та суб'€кта (суб'сктiв) цих правl що
}riстяться 1,Державному pe€cтpi прав, якi не пов'язанi з проведенняDt
державноi ре€страцii прав
,!епарталtент з питань ре€страцii

виконавчого органу КиТвськоi MicbKoi
ра.лп (Киiвськоi MicbкoТ державно[ адмiнiстрацiТ)

lнформаuiя про центри надання адмiнiстративноТ пос;rуги
l

Мiсцезнахолlкення tlен,грiв ндддння адмiнiс,траrrlвноТ
Hall }IeH\

1.1

.I[епартамент

(

вltIня

a.lpeca

r е;lефон

пос.r1,1

ll

ll, eJeKl,poHlla ajlpcca

Щентр) надання

адмiнiстративllих послуг
виконавчоl о орган1, КиТвськоТ
MicbKoT ради (Киiвськоi

мiськоi ,lержавноТ

м. Киiв.
вул.

!нiпровська

набережна,l 9-б

'Ге.ц:

202-60-38: 202-60-39

e-mail: uпаD(rt. kievcitv. цоr,.uа
http://kyivcnap, gov.ua

адмiнiстрацiТ)
1.2

Го.rосiТвськоТ районноi в Micr

КиеBi .лержавнсli адмiнiстрацiТ
I.-1

]

Управлiння ( IJеHTp) надання
адrrirriстративпIIх послуг

Управлiння (I {eHTp) надання
адлtiнiстративних пос.ilуг
.ЩарничькоТ райtrнноi в MicTi
Кисвi дерrкавноТ адмiнiстрацiТ

м. Киiв.
i

проспект Голосiiвський, 42

м. Киiв.

вул. Олiйника, 21

Тел: 281-66-66: 2ti1-66-64
e-mail: dozvil ,]о loscroukr.rrct
lrttp://kyivcnap. gclv.ua

'Гел: 564-90-26; 565-00-1 l

zast}pnik@krTda.gov,ua
http://kyivcnap.gov.ua

e-mail

:

Управлiяня (I]eHTp) надання
адмiнiстративних послуг

l.,|

flеснянськоi райuннtli в Micr i
KltcBi лержавноi аlмiнiстрацii

Управ:riння ( I |eHTp) надання
адмiнiстративних послуг

1.5

!н

iпровс ькоТ районноi в пticTi

м. Киiв,

Тел: 546-99-00, 548-29-0l.

проспект Маяковського, 29

e-mail: crrap(Edesn.gov.ua
http:/ikyivcrrap. gov.ua
Тел:

Фiлiя: проспекг Лiсовий,
З9а

1.6

Уrцlавлiння
а.цмi Hic гра

(I 1ентр)

надання

гивних I]ос-цуг

обtr.rоllськоi район ноi в м icTi
Кисвi державноi адrчriнiстраIrii
Управлiння (Центр) наl]ання
ttдплiнiстративних послуг

1.7

[

[ечерськоТ районноi в Mic гi

Кисвi дерiкавноi адмiнiстрацii

l.ti

вул. XapKiBcbKe шосе, 18

e-mail: dozvid ukr.net
http ://kyivcnap. gov. ua

м. Киjв-

Тел: 426-56-65. 426-85-55

вул. Маршала Тимошенка,

e-mail: oboloncentre(rqi.ua

16

http:i&f vcnap.gov.ua

м. Ки'iв.

Тел: 280-41-97

By"l. Михай;rа

e-tnai1 : crrap(a,pechTcla. gоч.uа

омеляновича-Павленка.
м. КиiЪ,

алмiнiсr,ративних rlосJуг

вул.

Управлiння (Щентр) на,дання
адмiнiстративних посл.чг
Святошинсько'i районноi в
:vricTi Кисвi lержавноТ
адмiнiстрацii

l.

_,

1.10

1.1

l

Управлiння (Центр) надаяня
адмiнiстративних посл}т
Со,rолt'янськоi райояноi в
мiс,гi Киевi державноi
адмiнiстрацii

Управлiння (Щентр) надання
адмiнiстративних послуг
I llевченкiвськоi районноi в
MicTi Киевi державноТ

8-04-79;

Тел:З66-86-02; 3б6-8б-01

l5

http:i/kyivcnap. gor,.rra
Т

el: 425-42-44,,482-55-41

e-rrrail: dozvil

9/6

h

:llk

di1

Vспа

ukг.пеt
\..ua

Тел: 366-64-80, 366-6z1-8l
1

4/1

:

425_5l -49

Костянтияiвська-Хорива,

Фiлiя - м- КиТв.
вул.Червонопiльська.
1.9

5 l

м. КиТв.

Угtрав;riння ( lIeHTp) нада}Iня

llо_riльськоi райоltноТ в viс гi
Киевi лержавноi адмiнiстрачii

18-04-76;

5l8_04-62
e-mail: cnap@desn.gov.ua

Кисвi державноi адлriнiстрацii
]

5

4

l

e-rnail: dozvilpodil@ukr.rret
http:i/kyi чспаr.цо\,.uа
Тел.: 424-01 -08; 424- l 5-98;

м. Киiв.
проспект Перемоги. 97

299-08-65
e-mail: dozvii-center_sv@gklдgl
http //kvi чспар_.gQуда
:

Te,r.: 207-09-68:

м. Киiв,

проспект
Повiтрофлотський.4l

e-tnail: cnap@solor. цоч. uа
http ://kйvcnap. gov.ua

Тел-:207-39-40:
м. КиiЪ,

e-mail: cnap@solor.gov.ua

бульвар Чоколiвський, 40

http:/,&y lvcnaD.gov.ua

Тел: 278-71 -60: 226-з |,9'7
MicTo КиiЪ.

вул. Б. Хмельницького, 24

e-mail: cnap@,shev gov.ua
http:/

\,спар

uа

:

аДIltlНlСТРацll

Фiлiя - м. Киiв_

Тел: 2З5-32-16, 288-22-62
1 ]4-q?-7 2.

бульвар Т. Шевченка, 2614

e-mai1: cnap@shev.qov.ua

httn://kyiygnnr. д.r,..,.
2

Графiк прийоллу:

Iнформапiя щодо реrкимч
роботи центру надання
a,lr:illicTpaTrrBHoi послуги

!снь титiня

Часи tlprttioMy

Понедi;rок - четвер
II я,гнllця

9:00
9:00

20:00

субота

9:00

-

l8:00

вихlд}{ии

не.l1"-Iя

Норrrативнi

aK,I,Il,

16:45

якItмп рег.lаментусться надання адмiнiстративноi пос.r.чги

_1

Законlr YKpaiHrr

.l

Акr,и Кабiнеry MiHicTpiB

Украiни

Закон Украiни <Про лержавну ресстрацiю речових прав на
нер)хоме майно та ix обтяжень:
Закон Украiни чПро а:мiнiстраrивнi пос.t1 l и,..
Постаноза Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiл 25.12.2015 N! 1 127
<Про Порядок державноi реестрацii речових прав на нер},ко\rе
майно та ix обтяжень>;
постанова Кабiнету MiHicTpiB Украir-rи вiд 26.10.2011 N9 l l41
Kllpo Порядок ведення .Щержавного ресстр}, реt{овиI прав яа
нер}хоме майно>.

5

Ак-гrr центра.rьних opгaHiB
BrrKoHaB.roT в.lrал:t

Наказ MiHicTepcTBa юстицii Украiни вiд 28.03.2016 Ns 898/5

врегулювання вiдносин. пов'язаних з державною
реестрацiею речових прав на нер}хоме майво. ш{о розтаlповане

кПро

на тимчасово окупованiй територi'i УкраТни>, заресстровалlиri у
MiHicTepcTBi юстиuiТ Украiни вiд 29.03.20iб за Jф ,l68/28598:

наказ MiHicTepcTBa юстицii УкраiЪи вiд 21 листопада 20lб
року Nэ З27615 <Про затвердження Вилtог до оформлення заяв

та рiшеяь у сферi

державноТ ресстрашii речових прав IIа
нерухоме майно та ix обтяжень>. заресстрований у MiHic repcTBi
юстицii УкраiЪи вiд 21 листопада 20l б року за М l50,+/296З4.

}'lroBrr о,гримаяня адмiнiстратпвноi послl,ги
6

Пiдстава ;t"rя о,rрп}tання
адrriнiстратпвноi пос;п,ги

7

Пере..liк докt,lrентiв,
необхillних ,1,1lя о l,ри}rанЕя
адrriнiсr,раr,пвноТ пос;п,гп

Звернення заявЕика (власник чи iнший правонабувач)

!дя внесеяrя змiн до записiв

,Щержазного реестру речових

лрав на нер)хоме майно подаються:

'l.Змва про внесення змiн до записiв ,Щержавного ре€стр},
речових прав на нерухоме майно та ix обтяжень (пiд час
формування

та

реестрацii з&яви державний ресстратор,

уповноважена особа встанов-цюс особу заявника).
Встановлення особи здiйсlтюсться за паспортом гроNlадя}lина
Украiни або за iншим .]oK}л.,teH,l oI1. шо пtlсвi.lчrr trcoti1 tll

пiдтверджу,е громадянство Украiни. передбаченим Законолt
Украiни <Про €диний державний аемографiчний ре€стр та
пiдтверд;кують громадянство Украiни.
документи,

що

посвiдчують особу чи ii спецiа.rьний статус ).
Особа iноземця та особа без громадянства встановлюют ься за
паспор гним документом iноземця.

У разi подання

зiUIви уповновaDкеною на те особокl
державний ре€стратор. уповноважена особа перевiряс trбсяt
повноважень такоi особи на пiдставi док)\tента. що пi,tтверлiкl,с
i'i повноваження дiяти вiд iMeHi iншоi особи.

Обсяг повноважень особи. уповноваженоi лiяти вiд iMeHi
юридичноi особи. перевiрясться на пiдсгавi BiдttrttlcTcii. якi
мiстяться в единому державному peccTpi rtlри:tи,lних tlсiб.
фiзичних осiб - пiдприсмцiв та .ромадських фtrрмувань. за
допомогою портirлу електронних cepBiciB. ).
2. !окумент, що пiдтверджують сплату адмiнiстрати вного збору

(KpiM випадкiв, коли особа звi-rьнена вiд

сItлаl,и

адмiнiсl,ративного збору).
3.!окlмент. що с пiдставою .]ля внесення зrtiни вi.(tlмосlей
(оригiнал).

!окl,менти. в якомч вияыlено технiчн} поvи-,Iку.
У разi якшо помилка в peccTpi вп.lива(, на пpaвa,l,peтix осiб.
змiни до .щержавного ресст_у прав вносяться на lriдcli,rBi
вiдповiдного рiшення сулу.
У випадках. передбачених Законом УкраirIи <l lpo дсржавп1,
4.

]а

Тх

обтяжень>. Порядком державноi peecTpauii речових прав

}Ia

реестрачiю речових прав

нер}хоме майно та

на

Hep}Hove майно

ix

обтяжень, за],вс,рлженим
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 25.12.20l 5
--Jlt

('ltосiб

l;rllltя -loкy}teнTiB,
llc0бIi.llIrl\,1.1я о I pll}rarlIrя
a,l}r illic I,pa l IIBrloi пос.-:t,гrl
llo.

Ns l l27. додатково под.lються iншi докl vенr и.
Подання документiв здiйснюеться:
- особисто (або уповноваженою особою) шляхом зверItення
до центру надання адмiнiстративних пос1,I\ г, суб'скта

державноi peccTpauii прав. акредитованого суб'скта

або

HoTapiyca.
1)

П.lаr llicr ь (безоп;lатяiсть)

Ila,lallllя а.lrliпiстративноi
II0сJ},fи

Алмiнiстративна послуга нада€ться платно. KpiM випа,(кiв
передбачених пунктом восьми\l статтею З4 ЗакоrIу Украiни
кПро державну ресстрацiю речових прав на HepyxoNlc лtirйtttl ta
iх обтяжень>.
Адмiнiстративн ий збiр справ,Tясться у вiлповiлнопrу розмiрi

вiд

прожиткового MiHiMyMy для працездатних осiб.
встановленого законом на l сiчня кfulендарного рOку. в яко]\,tу
подаються вiдповiдrri документи для проведення дер;кавнtrТ
peecTpauii прав. та округлю€ться до найближчих l0 гривень.
ммiнiстративний збiр справлясться за одну надану послугу у
сферi державноi ресстрачill прав.

У разi

вiдмови

у

провеленнi ресстрачiйних дiir

адмiнiстративний збiр не поверта€ться.
У разi вiлкликання зiцви про державн} pet,clpauiKl iнtших
речових прав та ix обтяжень адмiнiстративний збiр пiд-,lягас

il

повернеtlню

Алмiнiстративний збiр справляеться у вiдповiдному розмiрi
0.04 прожиткового MiHiMyMy, :"T я праtlездатних осiб.
l()

ll

Внесення змiн

('l рок lra.tatllrя

до залисiв

!,ержавного peecTpv

:

lIpaB.

здiйснюються у строк, що не перевищу€ одного робочого .]ня з
1.1rriltic t ра t tt BlltrT ltoc. tt,t rr
дня реестрацiI вйповiдноi заяви в !ержавному peecTpi прав.
Строк. визначений у днях. обраховчсться з дня реестраuii
вi.]повi]ноТ ,]ая ви в !ержавному peccTpi прав.
Пере.:riк lli.IcraB :I;rя вi,цмови I У BHeceHHi змiн до запису ,,Щержавного ресстру речових прав
на нерухоме майно може бути вiдмовлено. якшо:
1, Ha.raltlti a.lMillic,rpaTиBlroi
l ) заявлене речове право, обтяження не пiдлягають державнiй
пос;l1,|-Il
I

вiдповiдно до Закону УкраiЪи кПро державнч
ре€страцiю речових прiв на нер}хоме майно та Тх обтяжень>:
ре€страцii

2) iз заязою звернулась неналежна особа;
3) поданi документи

не вiдповiдають вимога,\,l. встановJlеним

Законом:
4) поданi докрrенти не дають змоги встановити набуття.

lltiH\

або припинення речових прав на нер\хоме rtайно ta

Iх

обтяження:

мiж заявленими та вже заресстрованиvи
речовими правами на нерухоме майно та iх обтяженнями;
6) наявнi заресстрованi обтяження речових прав на нерухоме
5) наявнi суперечностi

майно;

7) вiдповiднi

змiни до записiв .Щержавного ресстру прав уже

BHeceHi;

8) вiлсутнiй запис. щодо якого подано зtulву;
9) надходження вiдповiдно до Порядку державноi peecTpauiТ

речових прав на Hepyxo}le майно та ix обтяжень. затвер.,lrкеного
IIостановою Кабiнету MiHicTpiB Украiiни вiл 25 грудня 20l 5

року кпро державну реестрачiю речових прав на нерухоме
майно та iх обтяжень> (зi змiналли) вiдомосl,ей з !ержавного
земельного кадастру про вiдсутнiсть в останньому вiдомостей

про земельну дiлянку.
Рiшення про вiдмову у BHeceHHi змiн до запису !,ержавногtl
ресстру речових прав на нер)хоме майно повинно мiстити

вичерпниЙ перелiк обставин. що стaIли пiдставою для Його
прийнятгя.

l2

l'еtt.lы а I lla,laнIIrl
:r:rritticгpal ItBlllrT tIoc.Il t и

l_]

Способп о,t,ри}!ання
вiдповiдi (результаry)

Внесення вiдповiдного запису .i(o державного

ре(,с гр}

речових прав Еа нерухоме майно та витяг з Державноl,о peccтp}
речових прав на нерухоме Itайно про прове.fен\ -lсржавн\
ресстрачiю прав в паперовiЙ формi (за бажанням зiulвник);

рiшення державного ресстратора про вiдмов1 .
Резу,-lьпtаtп наdалlня aO-uitt iспlрапtuвlюi lloc.l),?u 1, сферi
OepжLrBHoi' peft,пpul|ii опрчlюоllлоllllьL,я l1.1 веб4krрпl.Lli

Мiп'юсmу d.lя dосmупу i)o Hbtlzo зOявнuка з "ltellttlto

ito.-tt

переz.lяdу.*

рiшення державного реестратора про вiдмову (за бажанняпt
]аявника) може бути надано у паперовiЙ формi шляхом Його

друку за допомогою програмних засобiв ведення Державного
ре€стру прав на аркушах паперу форматолr А4 (2l0 х 297

мi-пiметрiв)

без

використання спецiапьних

б;анкitr.

проставлення пi.шlису та печатки державного ре€стратора.
Витяг з ffержавного ре€стру речових прав на нерухоме майнtl
за бажанням заявника може бути отрипланий

у лаперовiй формi.
Результат надання адмiнiстративно'i послуги у сфсрi

державноТ реестрацii можJIиво отримати особисто (або
чповновaDкена особа) звернувшись до цеýтру наданItя
адмiнiстративяих послуг. суб'скта державноi peccTpauiТ прав
або HoTapiy,ca. поштою або у електроннiй формi вiдповi.1но Jtl
законодавства у сферi електронних :oKyMeHTiB та електроllного
документообiгу.
*

П iс.,tя зttll1ловаt).ttсення cepBic1,

Заступник t{ачальнItка управлiннянача]ьник вiдлiл.ч державноi реестрацii
речових прав на нерухоме майно

О,'lьга ПОЛЯНЦЕВА

