
                                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                         розпорядженням селищного голови 

                                                                                                      від_____________2021р. №_______ 

 

 

 

 

                                                            ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

адміністративної послуги 

 

Надання інформації з Державного реєстру речових прав  
 (назва адміністративної послуги) 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг» Богородчанської селищної ради 

 
 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги ) 

 
 

 
 

1. Місцезнаходження 

Управління ЦНАП  

вул.Шевченка,66, смт.Богородчани 

Івано-Франківський район 

  Івано-Франківська область 

 
e-mail: boho-cnap2021@ukr.net 

 

2. Режим роботи 

Управління ЦНАП  

Понеділок з 9.00 до 16.00 
Вівторок    з 9.00 до 16.00 
Середа       з 9.00 до16.00 
Четвер       з 9.00 до20.00 

П’ятниця  з 8.00 до 15.00 

Без перерви на обід 

Субота, неділя  – вихідні дні 

3.  Перелік документів, 

необхідних для 

отримання послуги 

1.Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень 

(формується за допомогою програмних засобів ведення  

Державного реєстру прав. 

2.Документ, що посвідчує особу заявника (пред’являється 

для встановлення особи заявника). 

3.Реєстраційний номер облікової картки платника податків 

(ідентифікаційний код) заявника. 

4. Документи, що підтверджують сплату адміністративного 

збору (крім випадків, коли особа звільнена від сплати 

адміністративного збору, згідно зі статтею 34 Закону 

України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень» та п.4 ст.6 Закону України 

«Про особливості здійснення права власності у 

багатоквартирному будинку»). 

У разі подання заяви уповноваженою особою 

(представником) додатково подаються: 

5 Документ, що підтверджує повноваження законного 

представника (нотаріально посвідчена довіреність або 

відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про 

особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи). 

6. Документ, що посвідчує особу, яку представляє 

уповноважена особа та  реєстраційний номер облікової 

картки платника податків (ідентифікаційний код) такої особи 

(копія). 

7. Протокол зборів співвласників багатоквартирного будинку 

(ОСББ) із зазначенням уповноваженої особи на отримання 

інформації про суб’єктів права власності на всі квартири та 



нежитлові приміщення (у разі подання заяви представником 

ОСББ). 

8. Заявник може самостійно отримати інформацію з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

шляхом реєстрації на офіційному веб-порталі Міністерства 

юстиції України (kap.minjust.gov.ua) з використанням 

електронного цифрового підпису або через єдиний портал 

державних послуг Дія (diia.gov.ua). 

9. Інші документи, у випадках передбачених законодавством.  
4. Платність/ 

Безоплатність 

послуги 

Платно. 

За надання відомостей з Державного реєстру прав: 

• впаперовій формі — 0,025 розміру мінімального 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 

• в електронній формі — 0,0125 розміру мінімального 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб.  

• 0,04 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - 

отримання інформації адвокатами, нотаріусами (під 

час вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, 

об’єктом незавершеного будівництва) шляхом 

безпосереднього доступу до Державного реєстру прав  
5.  Результат надання 

послуги 

Надання інформації з державного реєстру прав 

6. Строк надання 

послуги 

 Надається у строк, що не перевищує одного робочого дня  з 

дня реєстрації заяви в Державному реєстрі прав 

7. Порядок та спосіб 

подання документів, 

необхідних для 

отримання послуги 

Документи подаються за заявою заявника шляхом звернення 

до суб’єкта державної реєстрації особисто або 

уповноваженою ним особою у паперовій формі.  

 

8. Спосіб отримання 

відповіді (результату) 

Шляхом звернення особисто чи уповноваженою особою по 

дорученню або в електронній формі через веб-портал 

Мін’юсту, шляхом завантаження та друку інформації з 

Державного реєстру прав. 

9. Акти законодавства, 

що регулюють 

порядок та умови  

надання послуги 

1. Закону України «Про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 № 1952-

IV. 

2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 

від 25.12.2015 № 1127. 

3. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження 

Вимог до оформлення заяв та рішень у сфері державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 

від 21.11.2016 №3276/5 

 

 

 

 

 

 Начальник Управління «Центр 

 надання адміністративних послуг» 

 Богородчанської селищної ради                                                  Руслан Костей 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    

 

                                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                         розпорядженням селищного голови 

                                                                                                      від_____________2021р. №_______ 

 

 
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

адміністративної послуги 

 

Надання інформації з Державного реєстру речових прав  
 (назва адміністративної послуги) 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг» Богородчанської селищної ради 

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги ) 
 

Етапи опрацювання 

звернення про надання 

адміністративної послуги 

Відповідальна 

посадова особа 

суб’єкта надання 

адміністративної 

послуги 

 

Структурні підрозділи 

суб’єкта надання 

адміністративної 

послуги, відповідальні 

за етапи (дію, рішення) 

Строки виконання 

етапів (дії, рішення) 

1.Формування та реєстрація 

заяви в базі даних заяв; 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 
реєстрації 

В день надходження 

документів. 

2.Прийняття та перевірка 

документів, що подаються 

разом із заявою про надання 

інформації; 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 
реєстрації 

В день реєстрації 

заяви. 

3.Встановлення черговості 

розгляду заяв; 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 
реєстрації 

В день реєстрації 

заяви. 

4.Формування інформації з 

Державного реєстру прав 

для подальшого 

використання заявником; 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації  

Державна реєстрація 

проводиться у строк, 

що не перевищує 

одного робочого дня  з 

дня реєстрації заяви 

про надання 

інформації 

5.Видача документів за 

результатом розгляду заяв у 

сфері державної реєстрації 

прав. 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 
реєстрації 

Державна реєстрація 

проводиться у строк, 

що не перевищує 

одного робочого дня  з 

дня реєстрації заяви 

про внесення змін до 

запису  

9. Оскарження у 

встановленому 

законодавством порядку. 

   

 

Начальник Управління «Центр 

 надання адміністративних послуг» 

 Богородчанської селищної ради                                                  Руслан Костей 

 



 

 


