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IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА
АДМIНIСТРАТИВНОI ПОСЛУГИ
ВЛАСНОСТI НА ЖИТЛО
(назва адмiнiстративноi' послуги)

районноi в MicTi Киевi деrrжа BlroT адмiнiстрацii
(найменуванIlЯ суб'скта наданrtя адм tнiс-гра t ивно'l' лосltуt.и)

Iнформацiя про центр надаЕня адмiнiстратив их послrгНайменування центру надання
Управлiння (I]eHTp) надання адмiнiстрати вн их
адмiнiстративних послуг
послуг ОболонськоТ районноi в MicTi Кисвi
державноi адмi н iстрацiТ.
1.

Мiсцезнаходження
центру надання
адмiнiстративних послуг

2.

Iнформацiя щодо
режиму роботи центру
надання
адмiнiстративних

вул. Тимошенка Маршала, 16,
04205, м, Киiв.

Понедiлок-четвер - з 09:00 до 20:00;
П'ятниця - з 9:00 ло l6:45;
Субота - з 9:00 до l8:00.

послуг
J.

4,

5.

Телефон/факс (довiдки),
адреса електронноi
пошти та веб-сайт
ценlру надання
адмiнiстративних послуг

(044) 426-44-00 - начальник управлiння;
(044)202-60-З8, (044) 202-60-З9 - Call - центр;
e-mail : ocnap@kmda.gov,ua.

Нормативнi акти, якими регламенту€ться надання
адм iH iстрати вноi лослуги
Кодекси Украiни
I-{ивiльний кодекс УкраТни cTaTTi 355-358,
368-з70.
Закони УкраТни

Закони Украiни uПро

державного житлового
забезпечення реалiзачii
мешканцiв гуртожитк.iв).

приватизацiю
фондуu, <t lpo
житлових прав

6.

довження ltI

Акти Кабiнету MiHicTpiB

и

Hol

УкраТни
7.

Акти центральних

органiв виконавчот влади

8.

Положення про порядок передачi квартир
(булинкiв), жилих примiщень у гуртожитках
у
власнiсть громадян, затверджене наказом
MiHicTepcTBa з питань житлово-комунального
господарства УкраiЪи вiд 16.12.2009 Jф 396.

Акти мiсцевих органiв
виконавчоi владиl
органiв мiсцевого
самоврядування

9.

Умови отримання адмiнiстративноi послуги
Звернення спiввласникiв приватизованого ts
Пiдстава для одержання
Оболонському районi MicTa Кисва житла абtl
адмiнiстративноi
осiб, якi мають право на таке житло за
послуги
законом, при:

-

необхiдностi видiлення часток
сумiснiй власностi;

у

спiльнiй

- наявностi орфографiчноi помилки;

-

невiдповiдностi даних, зазначених у
свiдоцтвi про право власностi на житло,
10.

Вичерпний перелiк
документiв, необхiдних
для отримання
адмiнiстративноТ
послуги, а також вимоги
до них

фактичномч cTaHv.
l*. Заява про внесення змiн

(зi згодою Bcix
повнолiтнiх спiввласникiв житла, що брали
участь у приватизацii житла, при видiленнi
часток у спiльнiй сумiснiй власностi).

2. Копiя паспорта (при вилiленнi часток

у

спiльнiй сумiснiй власностi - Korrir' пасllор,l,iв
та свiдоцтв про народження осiб, якi нс
досягли l4-рiчного BiKy, спiввласникiв жи,гла,
що брали участь у приватизачii житла), за
наявностi оригiнала.

Якщо один iз спiввласникiв житла

IIомер

подасться копiя свiдоцтва про смерть та запит
HoTapiaTrbHoT контори (HoTapiyca).
3. Оригiнал свiдоцтва про право власностi на
житло.
4. Експертний висновок з украiнського бюро

лiнгвiстичних експертиз

(при

ная вttос,гi

помилки в прiзвищi, iMeHi, по батьковi).
5. При подачi локументiв прелставником за
довiренiстю (уповноваженою особою),
надаеться нотарiал ьно-завiре
копiя
довiреностi та копiя паспорта представника
(при наявностi оригiналiв).

на
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l1.

Порядок та спосiб
подання документiв,
необхiдних для
отримання
адмiнiстративноi
послуги

\2.

ГLлатнiсть
(безоплатнiсть) надання

.Щокументи

овження

]

Hd)on\,1a I ll й H()l

подаються

особисто

спiввласниками житла або представником за
довiренiстю (уповноваженою особою),

Безоплатно.

адмiнiстративноi
послуги

У разi платностi

|2.|.

Нормативно-правовi
акти, на пiдставi яких
стяryеться плата

\2.2.

Розмiр та порядок
внесення плати
(адмiнiстративного
збору) за платну
алмiнiстративну послугу

|2.з.

Розрахунковий рахунок
для внесення плати

1з.

Строк надання
адмiнiстративноi
послуги

14 календарних днiв.

|4.

Перелiк пiдстав для
вiдмови у наданнi
адмiнiстративноi
послчги

1. Житло нмежить до вiдомчого житлового

15.

Результат надання
адмiнiстративноi
послуги

Свiдоцтво про право власностi на житло

16.

Способи отримання
вiдповiдi (результату)

Особисто або уповноваженою особою.

внесеними змiнами.

* При зверненнi до адмiнiстратора пред'являеться паспорт суб'скта звернення
довiренiсть, якщо зzцвник дiс в iHTepecax iншоi особи.

Начальник управлiння житловокомунального

з

господарства

Свiтлана СТРУНА

l,а

