
                                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                         розпорядженням селищного голови 

                                                                                                      від_____________2021р. №_______ 

 

 

 

 

                                                            ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

адміністративної послуги 

 

Державна реєстрація інших (відмінних від права власності) речових прав на нерухоме майно 
 

(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.Документ, що підтверджує внесення плати за надання 

адміністративної послуги (квитанція, платіжка тощо) або 

документ, що підтверджує звільнення від сплати 

адміністративного збору.  

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). 

Примітка 

Копії документів можуть подаватися разом з оригіналами 

для звірки. 

7. Документи, що підтверджують виникнення, перехід або 



припинення іншого речового права на нерухоме майно 

(договір оренди землі, договір про встановлення сервітуту, 

договір управління майном тощо). 

8. Рішення органу виконавчої влади або органу місцевого 

самоврядування про надання у постійне користування або 

про затвердження документації із землеустрою щодо 

надання у постійне користування земельної ділянки. 

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

Безоплатність 

послуги 

Платно.  

Платно.  

Адміністративний збір за державну реєстрацію інших 

речових прав на нерухоме майно: 

• 0,05 розміру мінімального прожиткового мінімуму 

для працездатних осіб  – 5 робочих днів. 

Скорочені строки 

Адміністративний збір за державну реєстрацію інших 

речових прав у скорочені терміни: 

• 0.5 прожитковий мінімум для працездатних осіб – 2 

робочі дні; 

• 1 прожиткових мінімума для працездатних осіб – 1 

робочий день 

• 2.5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб  – 2 

години. 

Адміністративний збір справляється у відповідному 

розрахунку від прожиткового мінімуму для працездатних 

осіб, встановленому законом на 1 січня календарного року, в 

якому подаються відповідні документи для проведення 

державної реєстрації прав, та округлюється до 

найближчих десяти гривень.  

Звільняються від сплати адміністративного збору під час 

проведення державної реєстрації речових прав:  

1) фізичні та юридичні особи - під час проведення 

державної реєстрації прав, які виникли та оформлені до 

проведення державної реєстрації прав у порядку, 

визначеному цим Законом; 

2) громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих 

внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

3) громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно 

проживають до відселення чи самостійного переселення або 

постійно працюють на території зон 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; 

4) громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно 

працюють і проживають або постійно проживають на 

території зони посиленого радіоекологічного контролю, за 

умови, що станом на 1 січня 1993 року вони прожили або 

відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років; 

5) особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни, 

особи з числа учасників антитерористичної операції, 

учасників здійснення заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, 



яким надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни або 

учасника бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), які 

загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у 

встановленому порядку особи; 

6) особи з інвалідністю I та II груп; 

7) Національний банк України; 

8) органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування; 

9) інші особи за рішенням сільської, селищної, міської 

ради, виконавчий орган якої здійснює функції суб’єкта 

державної реєстрації прав. 

У разі якщо державна реєстрація права власності або інших 

речових прав, відмінних від права власності, проводиться у 

строки менші, ніж передбачені статтею 19 Закону України 

"Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень" особи, визначені пунктами 1 - 8 цієї 

частини, не звільняються від сплати адміністративного 

збору.  
5.  Результат надання 

послуги 

Внесення інформації до Державного реєстру прав на 

нерухоме майно. Витяг з Державного реєстру прав (за 

бажанням заявника) у паперовій формі або рішення 

державного реєстратора. 

6. Строк надання 

послуги 
• 5 робочих днів 

Скорочені строки залежно від оплати: 

• 2 робочі дні 

• 1 робочий день 

• 2 години 

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 Витягу про 

державну реєстрацію 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 

 

 Державна реєстрація інших (відмінних від права власності) речових прав на нерухоме майно 
 

(назва адміністративної послуги) 

 
Управління “Центр надання адміністративних послуг» Богородчанської селищної ради 

 
 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг) 

 

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 

інших речових прав, 

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 інших речових 

прав, що надійшли на 

розгляд; 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 
реєстрації 

В день реєстрації 

заяви. 

4.Перевірка документів на 

наявність підстав для 

зупинення розгляду заяви 

про державну реєстрацію 

інших речових прав, 

зупинення державної 

реєстрації прав та прийняття 

відповідних рішень; 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації  

В день прийняття 

рішення про державну 

реєстрацію прав. 

 

5.Прийняття рішення про 

державну реєстрацію інших 

речових прав або про 

відмову в такій реєстрації; 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації  

Державна реєстрація 

права власності та 

інших речових прав 

проводиться у строк, 

що не перевищує п’яти 



робочих днів. 

6.Відкриття (закриття) 

розділу в Державному 

реєстрі прав та/або внесення 

до Державного реєстру прав 

відомостей про речові права 

на нерухоме майно та їх 

обтяження, про об’єкти та 

суб’єктів цих прав; 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації  

Державна реєстрація 

права власності та 

інших речових прав 

проводиться у строк, 

що не перевищує п’яти 

робочих днів. 

 

7.Формування інформації з 

Державного реєстру прав 

для подальшого 

використання заявником; 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації  

Державна реєстрація 

права власності та 

інших речових прав 

проводиться у строк, 

що не перевищує п’яти 

робочих днів. 

8.Видача документів за 

результатом розгляду заяв у 

сфері державної реєстрації 

прав. 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 
реєстрації 

Державна реєстрація 

права власності та 

інших речових прав 

проводиться у строк, 

що не перевищує п’яти 

робочих днів. 

 

9. Оскарження у 

встановленому 

законодавством порядку. 

   

 

 

 

Начальник Управління «Центр 

 надання адміністративних послуг» 

 Богородчанської селищної ради                                                  Руслан Костей 

 

 

 


