
                                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                         розпорядженням селищного голови 

                                                                                                      від_____________2021р. №_______ 

 

 

 

 

                                                            ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

адміністративної послуги  

 
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 рішенням суду) 
(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 скасування державної реєстрації прав  

(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 (крім випадків, коли 

фізична особа через свої релігійні або інші переконання 

відмовляється від прийняття реєстраційного номера 

облікової картки платника податку, офіційно повідомила про 

це відповідні органи державної влади та має відмітку в 

паспорті громадянина України). 

4. 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). 

Документ, що підтверджує повноваження (довіреність). 

5. Документ, що посвідчує особу, яку вона представляє, та 

реєстраційний номер облікової картки платника податку 

(ідентифікаційний код) такої фізичної особи – для 

уповноваженої особи, яка діє від імені фізичної особи 

(копія). 

6. Документи, що підтверджують скасування запису 

(рішення суду про скасування рішення про державну 

реєстрацію прав, документів, на підставі яких проведено 



державну реєстрація прав, скасування записів про державну 

реєстрацію прав, що набрало законної сили). 

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

Безоплатність 

послуги 

Безоплатно 

5.  Результат надання 

послуги 
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно про проведену державну реєстрацію прав в паперовій 

формі (за бажанням заявника), або рішення про відмову у 

скасуванні запису Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно. 

6. Строк надання 

послуги 

Здійснюється в день реєстрації відповідної заяви в реєстрі 

речових прав. 

7. Порядок та спосіб 

подання документів, 

необхідних для 

отримання послуги 

Документи подаються за заявою заявника шляхом звернення 

до суб’єкта державної реєстрації особисто у паперовій 

формі.*  

8. Спосіб отримання 

відповіді (результату) 

Шляхом звернення особисто чи по дорученню або в 

електронній формі через веб-портал Мін’юсту, шляхом 

завантаження з метою перегляду.  

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 

 

*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. 
 

 

 

 Начальник Управління «Центр 

 надання адміністративних послуг» 

 Богородчанської селищної ради                                                  Руслан Костей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                         розпорядженням селищного голови 

                                                                                                      від_____________2021р. №_______ 

 

 
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

адміністративної послуги  
 

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 рішенням суду) 
 (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 документів, що 

подаються разом із заявою 

про державну реєстрацію, 

виготовлення їх електронних 

копій шляхом сканування (у 

разі подання документів у 

паперовій формі) та 

розміщення їх у Державному 

реєстрі прав; 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 
реєстрації 

В день реєстрації 

заяви. 

3.Встановлення черговості 

розгляду заяв про державну 

реєстрацію (скасування); 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 
реєстрації 

В день реєстрації 

заяви. 

4.Перевірка документів на 

наявність підстав для 

зупинення розгляду заяви 

про державну реєстрацію, 

зупинення державної 

реєстрації та прийняття 

відповідних рішень; 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації  

В день прийняття 

рішення про державну 

реєстрацію. 

 

5.Прийняття рішення про 

державну реєстрацію; 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації  

Державна реєстрація 

здійснюється в день 

реєстрації відповідної 

заяви в реєстрі речових 

прав. 

6.Формування інформації з 

Державного реєстру прав 

для подальшого 

використання заявником; 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації  

Державна реєстрація 

здійснюється в день 

реєстрації відповідної 

заяви в реєстрі речових 



прав. 

7.Видача документів за 

результатом розгляду заяв у 

сфері державної реєстрації 

прав. 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 
реєстрації 

Державна реєстрація 

здійснюється в день 

реєстрації відповідної 

заяви в реєстрі речових 

прав. 

8. Оскарження у 

встановленому 

законодавством порядку. 

   

 

 

 

Начальник Управління «Центр 

 надання адміністративних послуг» 

 Богородчанської селищної ради                                                  Руслан Костей 

 

 

 


